




 ( ناسآ شراگن  نانجلا (  حیتافم  دیدج  بختنم 

: هدنسیون

نایراصنا نیسح 

: یپاچ رشان 

نافرعلا راد 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

 ( ناسآ شراگن  نانجلا (  حیتافم  دیدج  48بختنم 

باتک 48تاصخشم 

رشان 48همدقم 

نایراصنا نیسح  داتسا  راتفگ : 51شیپ 

نانجلا حیتافم  55همجرت 

[ نآرق هروس  دنچ  رکذ  رد  همدقم  ]55

سی ةروس  55تلیضف 

55هراشا

[ سی هروس  ]55

نمحرلا ةروس  60تلیضف 

60هراشا

نمحّرلا 61هروس 

هعقاو ةروس  63تلیضف 

63هراشا

هعقاولا 64هروس 

هعمج ةروس  67تلیضف 

67هراشا

هعمجلا 67هروس 

کلم ةروس  68تلیضف 

68هراشا

کلملا 68هروس 

أبن ةروس  71تلیضف 

71هراشا

إبّنلا 71هروس 

یلعا ةروس  72تلیضف 

72هراشا

یلعألا 73هروس 
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یلعألا 73هروس 

سمش هروس  73تلیضف 

73هراشا

سمّشلا 73هروس 

ردق ةروس  74تلیضف 

74هراشا

ردقلا 74هروس 

هلزلز ةروس  75تلیضف 

75هراشا

هلزلّزلا 75هروس 

تایداع ةروس  75تلیضف 

75هراشا

تایداعلا 75هروس 

نورفاک ةروس  76تلیضف 

76هراشا

نورفاکلا 76هروس 

رصن ةروس  76تلیضف 

76هراشا

رصّنلا 76هروس 

دیحوت ةروس  76تلیضف 

76هراشا

صالخالا 77هروس 

نیتذوعم 77تلیضف 

77هراشا

قلفلا 77هروس 

سانلا 77هروس 

([ هیعدا ) لّوا باب  ]78

78هراشا

كرتشم تابیقعت  رد  لّوا  79لصف 
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اهزامن زا  کیره  هب  صوصخم  تابیقعت  رد  مّود  85لصف 

[ دّجهتملا حابصم  باتک  زا  لقن  هب  رهظ  زامن  بیقعت  ]85

دجهتملا حابصم  زا  لقن  هب  رصع  زامن  86بیقعت 

دجهتملا حابصم  باتک  زا  لقن  هب  برغم  زامن  87بیقعت 

دجهتملا حابصم  باتک  زا  لقن  هب  ءاشع  زامن  89بیقعت 

دجهتملا حابصم  باتک  زا  لقن  هب  حبص  زامن  90بیقعت 

90هراشا

[ راک شیاشگ  يارب  هعفان  تیاکح  ]93

بورغ عولط و  تقو  94ياهاعد 

هتفه ماّیا  ياهاعد  رد  موس  96لصف 

96هراشا

هبنش زور  96ياعد 

هبنشکی زور  97ياعد 

هبنشود زور  98ياعد 

هبنش هس  زور  99ياعد 

هبنشراهچ زور  101ياعد 

هبنشجنپ زور  102ياعد 

هعمج زور  103ياعد 

هعمج زور  بش و  لامعا  تلیضف و  رد  مراهچ  104لصف 

[ هعمج زور  بش و  تلیضف  ]104

هعمج بش  106لامعا 

106هراشا

[ نداتسرف تاولص  دایز  »و  هّللا ّالا  هلا  ،و ال  ربکا هّللا  ،و  هّللا ناحبس  » نتفگ رایسب  : لّوا ]106

[ ...ار اه  هروس  نیا  دناوخب  : مّود ]108

[ هعمج بش  ياشع  برغم و  زامن  رد  صوصخم  ياه  هروس  ندناوخ  : مّوس ]109

[ رعش ندناوخ  كرت  : مراهچ ]109

[ دنک اعد  رایسب  نینمؤم  قح  رد  : مجنپ ]109

[ دناوخب ار  هعمج  بش  صوصخم  ياهاعد  : مشش ]110

[ دناوخب ار  « لیمک » ياعد : متفه ]113
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([ ...هیربلا یلع  لضفلا  مئاد  ای  ) دیوگب هبترم  هد  : مهن ]113

[ دروخب رانا  : مهد ]113

هعمج زور  115لامعا 

115هراشا

[ هعمج حبص  لامعا  ]115

[ هعمج زور  حبص  زامن  رد  « دیحوت »و« هعمج  » ةروس ندناوخ  : لوا ]115

[ دناوخب ار  اعد  نیا  ، دیوگب نخس  هکنآ  زا  شیپ  ، حبص زامن  زا  سپ  : مّود ]115

[ دبایرد ار  ( جع ) مئاق ترضح  ات  دریمن  دناوخب  ار  اعد  نیا  : مّوس ]116

[ ...دناوخب ار  « نمحرلا » ةروس زا  رادقم  نیا  : مراهچ ]116

[ دناوخب ار  دیآ  یم  هک  ییاه  هروس  رافغتسا و  هبترم  دص  ، تاولص دص  ، دیحوت هروس  هبترم  دص  : مجنپ ]116

[ دناوخب ار  نونموم  فاقحا و  ياه  هروس  : مشش ]116

[ دناوخب ار  « نورفاکلا اهّیا  ای  لق  » ةروس هبترم  هد  باتفآ  عولط  زا  شیپ  : متفه ]117

[ دنک هعمج  لسغ  : متشه ]117

[ دیوشب یمطخ  لگ  اب  ار  رس  : مهن ]117

[ دیادزب ار  شبل  تشپ  يوم  نخان و  : مهد ]117

[ دشوپب هزیکاپ  سابل  لامعتسا و  شوخ  يوب  : مهدزای ]119

[ دهد هقدص  : مهدزاود ]119

[ دنک هیهت  هزات  بوخ و  ياهیندروخ  دوخ  ةداوناخ  يارب  : مهدزیس ]119

[ دروخب ینساک  گرب  تفه  رهظ  زا  شیپ  رانا و  هناحبص  ندروخ  زا  شیپ  : مهدراهچ ]119

[ دزادرپب نید  نتخومآ  هب  ،و  دنک غراف  ایند  ياهراک  زا  ار  دوخ  : مهدزناپ ]119

[ دتسرف تاولص  هبترم  رازه  : مهدزناش ]120

[ دیامن ترایز  ار  مالّسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  لوسر و  ترضح  : مهدفه ]121

[ دورب ناشیا  زا  یکی  ای  ردام  ردپ و  هژیو  هب  ناگتشذگ  ترایز  هب  : مهدجیه ]121

[ دناوخب « هبدن » ياعد : مهدزون ]121

[ دیآ یم  هک  رگید  ياهزامن  هوالع  هب  دناوخب  هلفان  : متسیب ]121

[ هلماک زامن  ]121

هلآ هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  ترضح  123زامن 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  رضح  124زامن 

مالّسلا اهیلع  همطاف  ترضح  127زامن 
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: مالّسلا اهیلع  همطاف  ترضح  زا  رگید  128زامن 

مالّسلا هیلع  یبتجم  ترضح  130زامن 

مالّسلا هیلع  نیسح  ترضح  130زامن 

مالّسلا هیلع  نیدباعلا  نیز  ترضح  131زامن 

مالّسلا هیلع  رقاب  ترضح  131زامن 

مالّسلا هیلع  قداص  ترضح  132زامن 

مالّسلا هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  132زامن 

مالّسلا هیلع  اضر  ترضح  133زامن 

مالّسلا هیلع  داوج  ترضح  134زامن 

مالّسلا هیلع  يداه  ترضح  134زامن 

مالّسلا هیلع  يرگسع  ترضح  135زامن 

ترضح نآ  ياعد  )و  جع ) نامّزلا بحاص  ترضح  136زامن 

هّللا همحر  راّیط  رفعج  بانج  137زامن 

[ هعمج زور  لاوز  لامعا  ]139

[ دناوخب هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ملسم  نب  دّمحم  هک  ار  ییاعد  ، دسر رهظ  هاگ  هب  دیشروخ  نوچ  : مکی تسیب و  ]139

[ دناوخب هعمج  زور  رصع  رهظ و  زامن  رد  ار  اه  هروس  نیا  : مّود تسیب و  ]140

[ دناوخب ار  اه  هروس  نیا  هعمج  زور  رهظ  زامن  مالس  زا  سپ  : موس تسیب و  ]141

[ دوشن هتشون  یهانگ  شیارب  لاس  کی  ات  دیوگب  رهظ  زامن  زا  سپ  ای  حبص  زامن  زا  سپ  هک  ییاعد  : مراهچ تسیب و  ]141

[ ...دناوخب ار  هیعدا  نیا  : مجنپ تسیب و  ]141

[ ددرگن هنتف  راچد  رگید  هعمج  ات  دناوخب  ار  زامن  نیا  : مشش تسیب و  ]141

[ هعمج رصع  لامعا  ]142

[ دتسرفب تاولص  هبترم  دص  هعمج  رصع  رد  : متفه تسیب و  ]142

[ هیلا بوتا  ّیبر و  هّللا  رفغتسا  : دیوگب راب  داتفه  رصع  زا  دعب  : متشه تسیب و  : متشه تسیب و  ]143

[ دناوخب ار  « هانلزنا اّنا  » ةروس راب  دص  : مهن تسیب و  ]143

[ دناوخب ار  تارشع  ياعد  : ما یس  ]143

[ دروآ اجب  ار  لامعا  نیا  هعمج  زور  رخآ  تاعاس  : مکی یس و  ]143

: دراد فیرشلا  هجرف  یلاعت  هّللا  لجع  رصع  ماما  هب  قّلعت  صاصتخا و  تهج  دنچ  زا  هعمج  زور  شاب  144هاگآ 

144هراشا

[ یناهفصا بارض  نسحلاوبا  تاولص  ]144
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هتفه مایا  رد  مالّسلا  مهیلع  نیموصعم  تارایز  : مجنپ 148لصف 

148هراشا

هبنش زور  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  ترضح  149تایز 

هبنشکی زور  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  152ترایز 

هبنشکی زور  رد  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  153ترایز 

هبنشود زور  رد  مالّسلا  هیلع  نسح  ترضح  153تایز 

هبنشود زور  رد  مالّسلا  هیلع  نیسح  ترضح  154تایز 

هبنش هس  زور  رد  مالّسلا  مهیلع  قداص  ترضح  رقاب و  ترضح  نیدباعلا و  نیز  ترضح  155ترایز 

هبنشراهچ زور  رد  مالّسلا  مهیلع  يداه  ترضح  داوج و  ترضح  اضر و  ترضح  مظاک و  ترضح  156تایز 

هبنشجنپ زور  رد  مالّسلا  هیلع  يرکسع  ترضح  157ترایز 

هعمج زور  رد  ( جع ) نامّزلا بحاص  ترضح  157تایز 

روهشم ياهاعد  زا  یضعب  نایب  رد  : مشش 159لصف 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  حابص  ياعد  »159

دایز نب  لیمک  163ياعد 

تارشع 171ياعد 

تامس 176ياعد 

لولشم 182ياعد 

ریشتسی هب  فورعم  188ياعد 

ریجم 191ياعد 

هلیدع 197ياعد 

ریبک نشوج  201ياعد 

ریغص نشوج  222ياعد 

ریغص نشوج  222ياعد 

سوماق ياعد  هب  فورعم  یفیس  233ياعد 

متفه 235لصف 

235هراشا

[ مظعا مسا  تایآ  ]235

لّسوت 235ياعد 

رگید لّسوت  239ياعد 
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[ جرف ياعد  ]241

[ نادنز دنب و  زا  ندش  دازآ  ياعد  ]242

[ رون ياعد  ]243

[ مالّسلا هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح  زرح  ]243

[ نامیلس نب  لتاقم  ياعد  ]244

[ تخومآ ربمغیپ  هب  لیئربج  هک  ییاعد  ]245

[ هباجالا عیرس  ياعد  ]245

[ دندناوخ یم  هنیس  یگنت  رقف و  فوخ  نمشد و  روهظ  الب و  ماگنه  ار  اعد  نیا  دمحم  لآ  هدومرف  هدرک و  یمق  عسیلا  میلعت  مالسلا  هیلع  يداه  ترضح  هک  « للحت نم  ای  » ياعد ]246

( جع ) نامز ماما  جرف  248ياعد 

«[ هیصعملا دعب  هعاطلا و  قیفوت  انقزرا  مهللا   » مالسلا هیلع  نامز  ماما  ياعد  ]249

[ مالسلا هیلع  تجح  ترضح  ياعد  ]250

هجرف هّللا  لّجع  مئاق  ترضح  هب  هثاغتسا  250ياعد 

تسا اه  تاجانم  نایب  رد  متشه  252لصف 

هرشع سمخ  252تاجانم 

252هراشا

نیبئاتلا هاجانم  : یلوالا 252هاجانملا 

نیکاّشلا هاجانم  : هیناثلا 254هاجانملا 

نیفئاخلا تاجانم  : هثلاثلا 255هاجانملا 

نیجاّرلا هاجانم  : هعبارلا 257تاجانملا 

نیبغاّرلا هاجانم  : هسماخلا 258تاجانملا 

نیرکاشلا هاجانم  : هسداسلا 260هاجانملا 

نیعیطملا هللا هاجانم  : هعباسلا 261هاجانملا 

نیدیرملا هاجانم  : هنماثلا 262هاجانملا 

نیّبحملا هاجانم  : هعساتلا 264هاجانملا 

نیلّسوتملا هاجانم  : هرشاعلا 265هاجانملا 

نیرقتفملا هاجانم  : هرشع هیداحلا  266هاجانملا 

نیفراعلا هاجانم  : هرشع هیناثلا  268هاجانملا 

نیرکاذلا هاجانم  : هرشع هثلاثلا  269هاجانملا 

نیمصتعملا هاجانم  : هرشع هعبارلا  271هاجانملا 
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نیدهاّزلا هاجانم  : هرشع هسماخلا  272هاجانملا 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  موظنم  273تاجانم 

تاجانم باب  رد  ( وا رب  دورد  ) یلع نامیالوم  زا  هلمج  275هس 

([ لاس ياه  هام  لامعا  ) مّود باب  ]276

276هراشا

بجر كرابم  هام  لامعا  تلیضف و  نایب  رد  : لّوا 276لصف 

[ بجر هام  تلیضف  ]276

: تسا شخب  ود  رب  نآ  بجر و  هام  277لامعا 

[ كرتشم لامعا  : لّوا شخب  ]277

277هراشا

[ دناوخب ار  اعد  نیا  بجر  هام  ياهزور  مامت  رد  : لّوا ]277

[ دندناوخ یم  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  ییاعد  ، دناوخب ار  اعد  نیا  : مّود ] 278

[ ناوخب ار  اعد  نیا  بجر  هام  رد  : هدرک تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  سینخ  نب  یّلعم  زا  : مّوس ]278

[ دنناوخب ار  اعد  نیا  تسا  بحتسم  بجر  هام  زور  ره  رد  : هدومرف یسوط  خیش  : مراهچ ]279

[ تسا هذمآ  نوریب  هسّدقم  ۀیحان  زا  نامثع  نب  دّمحم  رفعج  یبا  تسد  هب  هک  ار  ییاعد  دناوخب  : مجنپ ]280

[ تسا هدمآ  نوریب  مساقلا  وبا  خیش  تسد  هب  هسّدقم  ۀیحان  زا  هک  ار  ییاعد  دناوخب  : مشش ]282

[ نک ترایز  ار  رازم  بحاص  ترایز  نیا  هب  یشاب  هک  فیرش  ياههاگترایز  زا  یهاگترایز  ره  رد  بجر  هام  رد  : متفه ]283

[ مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  بجر  هام  رد  زور  ره  ياعد  : متشه ]284

([ (ص ربمایپ زا  لوقنم  رکذ  : مهن ]285

[ هللا الا  هلا  هبترم ال  رازه  زور  ره  : مهد ]285

[ بجر هام  رد  زور  ره  رافغتسا  : مهدزای ]285

[ دوش هدیزرمآ  ات  دیوگب  هبترم  رازه  : مهدزاود ]285

[ هللا وه  لق  هروس  ندناوخ  : مهدزیس ]285

[ دنیبب تشهب  رد  ار  دوخ  هاگیاج  ات  دریمن  دهد  ماجنا  هک  یلمع  : مهدراهچ ]285

[ رصع رهظ و  زامن  نیب  بجر  هام  هعمج  زور  رد  تلیضف  اب  يزامن  : مهدزناپ ]286

[ درادب هزور  دشاب  هبنش  هعمج و  هبنشجنپ و  هک  ار  هام  نیا  زور  هس  : مهدزناش ]286

[ دناوخب زامن  تعکر  تصش  بجر  هام  مامت  رد  : مهدفه ]286

[ دیحوت هبترم  دص  اب  هام  نیا  زا  بش  کی  رد  يزامن  : مهدجه ]287

[ دزرمایب هدش  بکترم  نآ  زا  شیپ  هک  یهانگ  ره  یلاعت  قح  دناوخب  هک  يزامن  : مهدزون ]287
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[ دشاب اهایرد  بآ  يور  فک  ناتخرد و  گرب  ناراب و  ياه  هرطق  ددع  هب  دنچره  دزرمایب  ار  ناهانگ  هک  یلمع  : متسیب ]287

([ بئاغرلا هلیل  ) بجر هام  ۀعمج  بش  نیلوا  لامعا  ]287

بجر هام  ياهبش  اهزور و  صوصخم  لامعا  : مّود 289شخب 

[ ّلوا بش  لامعا  ]289

[ دناوخب ار  اعد  نیا  لاله  هدهاشم  ماگنه  رد  : لّوا ]289

[ دنک لسغ  : مّود ]289

[ مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ترایز  : موس ]289

[ دروآ اجب  برغم  زامن  زا  دعب  ار  زامن  نیا  : مراهچ ]289

[ دناوخب اشع  زامن  زا  سپ  ار  زامن  نیا  : مجنپ ]289

[ ...دناوخب تیفیک  نیا  هب  زامن  تعکر  یس  : مشش ]291

[ ...دروآ ياج  هب  هدرک  رکذ  « دجهتملا حابصم  » باتک رد  خیش  هک  ار  یلمع  : متفه ]291

[ بجر هام  لّوا  زور  لامعا  ]293

[ نتفرگ هزور  : لّوا ]293

[ ندرک لسغ  : مّود ]293

[ مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  ترایز  : مّوس ]293

[ هدرک لقن  « لابقا » باتک رد  دّیس  هک  یلّصفم  ینالوط و  ياعد  ندناوخ  : مراهچ ]293

[ ...تیفیک نیا  هب  « ناملس زامن  » ندناوخ : مجنپ ]293

[ هام نیا  مهد  ات  لوا  ياهتبسانم  ]294

[ مهدزیس بش  لامعا  ]295

[ مهدزیس زور  لامعا  ]295

[ بجر هام  ۀمین  بش  لامعا  ]295

[ ندرک لسغ  : لّوا ]295

[ تدابع هب  يراد  هدنز  بش  مّود : ]295

[ مالّسلا هیلع  ادهّشلادیس  ترضح  ترایز  : مّوس ]295

[ ...تتیفیک نیا  هب  زامن  تعکر  شش  : مراهچ ]295

 ...[ تیفیک نیا  هب  زامن  تعکر  یس  : مجنپ ]295

[ ...تیفیک نیا  هب  زامن  تعکر  هدزاود  : مشش ]296

[ بجر ۀمین  زور  لامعا  ]297

[ ندرک لسغ  : لّوا ]297
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[ مالّسلا هیلع  ءادهشلا  دّیس  ترضح  ترایز  : مّود ]297

[ ناملس زامن  : مّوس ]297

[ ...تیفیک نیا  هب  زامن  تعکر  راهچ  : مراهچ ]297

[ دواد ّما  لمع  : مجنپ ]298

[ مجنپ تسیب و  زور  تبسانم  ]305

[ متفه تسیب و  بش  لامعا  ]305

[ ...تیفیک نیا  هب  زامن  تعکر  هدزاود  : لّوا ]305

[ مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  ترایز  : مّود ]306

[ ...اعد نیا  ندناوخ  : موس ]307

[ متفه تسیب و  زور  لامعا  ]310

[ لسغ : لّوا ]310

[ نتفرگ هزور  : مّود ]310

[ نداتسرف دایز  تاولص  : مّوس ]310

[ مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  ترضح  ترایز  : مراهچ ]310

[ ...تیفیک نیا  هب  مالسلا  هیلع  داوج  ترضح  زا  هدش  تیاور  زامن  تعکر  هدزاود  : مجنپ ]310

[ ...تیفیک نیا  هب  ( هللا همحر  ) حور نب  نیسح  مساقلاوبا  بانج  زا  هدش  تیاور  زامن  تعکر  هدزاود  : مشش ]312

[ ...اعد نیا  ندناوخ  : متفه ]313

[ ...اعد نیا  ندناوخ  : متشه ]315

[ هام رخآ  زور  لامعا  ]315

نآ لامعا  نابعش و  هام  تلیضف  نایب  رد  : مّود 315لصف 

[ نابعش هام  تلیضف  ]315

[ تسا شخب  ود  رب  نآ  نابعش و  هام  لامعا  ]316

316هراشا

[ كرتشم لامعا  ]316

316هراشا

[ ...دیوگب ار  رکذ  نیا  هبترم  داتفه  زور  ره  : لّوا ]316

[ ...دناوخب زین  ار  رکذ  نیا  هبترم  داتفه  زور  ره  : مّود ]316

[ دهدب هقدص  هام  نیا  رد  : مّوس ]317

[ ...دیوگب ار  رکذ  نیا  هبترم  رازه  هام  نیا  مامت  رد  : مراهچ ]318

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1215زکرم  هحفص 14 

http://www.ghaemiyeh.com


[ ...دروآ اجب  تیفیک  نیا  هب  زامن  تعکر  ود  هام  نیا  ۀبنشجنپ  ره  رد  : مجنپ ]318

[ دتسرف تاولص  رایسب  : مشش ]318

[ ...دناوخب ار  تاولص  نیا  [ یعرش رهظ  تقو  ] لاوز تقو  رد  نابعش  زور  ره  رد  : متفه ]318

[ دناوخب ار  ( هینابعش تاجانم  ) تاجانم نیا  : متشه ]319

نابعش هام  صاخ  324لامعا 

[ لّوا بش  لامعا  ]324

[ لّوا زور  لامعا  ]324

[ مّوس زور  لامعا  تبسانم و  ]329

[ مهدزیس بش  لامعا  ]331

[ نابعش ۀمین  بش  لامعا  ]332

[ ندرک لسغ  : لّوا ]332

[ رافغتسا اعد و  زامن و  هب  يراد  هدنز  بش  : مّود ]332

[ تسا بش  نیا  لامعا  لضفا  هک  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  : مّوس ]332

[ تسا ( هیلع هّللا  تاولص  ) نامز ماما  ترایز  ۀلزنم  هب  هک  اعد  نیا  ندناوخ  : مراهچ ]332

[ ...تسا هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  هک  ار  اعد  نیا  دناوخب  : مجنپ ]334

[ دندناوخیم بش  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  ترضح  هک  ار  ییاعد  دناوخب  : مشش ]335

[ دناوخ یم  [ یعرش رهظ  ماگنه  ] لاوز ماگنه  هک  ار  زور  ره  تاولص  دناوخب  : متفه ]336

[ دناوخب ار  لیمک  ياعد  : متشه ]336

[ ...دیوگب هبترم  دص  مادک  ره  ار  راکذا  نیا  : مهن ]336

[ ...دناوخب هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  هک  ار  زامن  نیا  : مهد ]336

[ ...دناوخب ار  اعد  نیا  : مهدزای ]338

[ ...دناوخب ار  اهاعد  نیا  رتو  ياهاعد  زا  دعب  ،و  عفش بش و  زامن  زا  تعکر  ود  ره  زا  دعب  : مهدزاود ]339

[ دروآ اجب  هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  هک  ار  ییاهاعد  اه و  هدجس  : مهدزیس ]339

[ دروآ اجب  ار  راّیط  رفعج  بانج  زامن  : مهدراهچ ]340

[ تسا رایسب  هک  دروآ  اجب  ار  بش  نیا  ياهزامن  : مهدزناپ ]340

[ نابعش همین  زور  لامعا  ]341

[ هام نیا  ياهزور  ریاس  لامعا  ]341

ناضمر كرابم  هام  لامعا  تلیضف و  رد  : مّوس 344لصف 

[ ناضمر كرابم  هام  تلیضف  ]344
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ناضمر كرابم  هام  كرتشم  لامعا  : لوا 347بلطم 

347هراشا

دوش هدروآ  اجب  هام  نیا  زور  ره  بش و  ره  رد  هک  یلامعا  : لّوا 347شخب 

347هراشا

[ ...ناوخب هضیرف  ره  زا  سپ  نآ  رخآ  ات  نآ  لّوا  زا  ناضمر  هام  رد  ]347

(...[ میظع ای  یلع  ای  ) ناوخب بجاو  ياهزامن  زا  سپ  ]349

(...[ رورسلا روبقلا  لها  یلع  لخدا  مهللا  ) دزرمایب تمایق  زور  ات  ار  وا  ناهانگ  یلاعت  قح  دناوخب  بجاو  زامن  ره  زا  سپ  ار  اعد  نیا  ]349

[ دندناوخ یم  ناضمر  هام  رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  ار  اعد  نیا  دناوخب  ]350

: تسا لمع  دنچ  نآ  ،و  دروآ اجب  ناضمر  ياهبش  رد  دیاب  هک  تسا  یلامعا  : مّود 351شخب 

[ ندومن راطفا  : لّوا ]351

[ دنک راطفا  ههبش  مارح و  زا  هزیکاپ  ییاذغ  اب  : مّود ]352

[ دناوخب ار  نآ  هژیو  ياهاعد  راطفا  تقو  رد  : مّوس ]352

[ ...دیوگب ار  تاملک  نیا  لوا  همقل  ندروخ  ماگنه  رد  : مراهچ ]352

[ دناوخب ار  « ردق » ةروس راطفا  تقو  رد  : مجنپ ]352

[ دهد راطفا  ناراد  هزور  هب  ،و  هداد هقدص  راطفا  ماگنه  هب  : مشش ]352

[ تسا دراو  « هانلزنا اّنا  » هبترم رازه  بش  ره  رد  : متفه ]353

[ دناوخب ار  « ناخد مح  » ةروس هبترم  دص  دناوتب  رگا  بش  ره  رد  : متشه ]353

[ دوش هدیزرمآ  وا  هلاس  لهچ  ناهانگ  هک  دناوخب  ار  اعد  نیا  بش  ره  : مهن ]354

[ دناوخب ار  جح  ياعد  برغم  زا  سپ  بش  ره  رد  : مهد ]354

[ ...دناوخب ار  ( حاتتفا ياعد  ) اعد نیا  ناضمر  هام  زا  بش  ره  رد  : مهدزای ]354

[ ...دناوخب ار  اعد  نیا  بش  ره  رد  : مهدزاود ]360

[ ...دناوخب ار  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  ار  اعد  نیا  ناضمر  هام  بش  ره  رد  : مهدزیس ]360

[ ...دیوگب ار  تاماک  نیا  بش  ره  : مهدراهچ ]361

(...[ هللا وه  لق  هس  ) دناوخب تیفیک  نیا  هب  زامن  تعکر  ود  بش  ره  : مهدزناپ ]361

[ دناوخب هلفان  زامن  رد  ار  « انیبم احتف  کل  انحتف  اّنا  » ةروس ناضمر  هام  زا  بش  ره  : مهدزناش ]361

تسا لمع  دنچ  نآ  ناضمر و  كرابم  هام  ياهرحس  لامعا  : مّوس 362شخب 

362هراشا

[ ندروخ يرحس  : لّوا ]362

[ دناوخب ار  « هانلزنا اّنا  » ةروس يرحس  ندروخ  ماگنه  : مود ]363
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([ رحس ياعد  ) دناوخب هدش  تیاور  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  زا  هک  ار  ینأشلا  میظع  ياعد  : موس ]363

[ ...دناوخب ار  ( یلامث هزمح  وبا  ) اعد نیا  : مراهچ ]365

[ ...دناوخب ار  اعد  نیا  : مجنپ ]384

[ دناوخب ار  سیردا  ياعد  : مشش ]388

[ ...دناوخب تسا  رحس  ياهاعد  زا  اعد  نیرترصتخم  هک  ار  اعد  نیا  : متفه ]388

[ ...دناوخب هدمآ  لابقا  باتک  رد  هک  ار  تاحیبست  نیا  : متشه ]389

ناضمر هام  ياهزور  لامعا  : مراهچ 390شخب 

390هراشا

[ ...دناوخب زور  ره  ار  اعد  نیا  : لّوا ]390

[ ...دناوخب ار  تاحیبست  نیا  زور  ره  رد  : مّود ]397

[ ...دناوخب ار  تاولص  نیا  زور  ره  : مّوس ]402

[ ...دناوخب ار  اعد  نیا  ناضمر  هام  زور  ره  رد  : مراهچ ]406

[ ...اعد نیا  ندناوخ  : مجنپ ]409

[ ...تسا هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  داوج  ترضح  زا  هک  ار  یتاملک  نیا  دیوگب  رایسب  هام  رخآ  ات  هام  لوا  زا  : مشش ]409

[ ...دوش هدیزرمآ  وا  هلاس  لهچ  ناهانگ  ات  دناوخب  زور  ره  ار  اعد  نیا  : متفه ]409

[ ...دیوگب هبترم  دص  ناضمر  هام  زور  ره  رد  ار  رکذ  نیا  : متشه ]409

[ دتسرف تاولص  رتشیب  ای  هبترم  دص  زور  ره  : مهن ]410

ناضمر هام  زور  بش و  صوصخم  لامعا  : مّود 410بلطم 

[ لّوا بش  لامعا  ]410

410هراشا

[[ هام لاله  يوجتسج  ینعی  ] لالهتسا بابحتسا  : لّوا ]410

[ ...دناوخب ار  اعد  نیا  درک  لاله  تیؤر  نوچ  : مّود ]410

[ دناوخب لاله  تیؤر  ماگنه  رد  ار  « هیداجس ۀلماک  ۀفیحص  » موس لهچ و  ياعد  : مّوس ]411

[ دنک یکیدزن  شیوخ  رسمه  اب  : مراهچ ]412

[ دهد ماجنا  ار  هام  لوا  بش  لسغ  : مجنپ ]412

[ دنک لسغ  يراج  رهن  رد  دناوتب  رگا  : مشش ]412

[ دنک ترایز  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  رازم  : متفه ]412

[ دنک عورش  ( دش رکذ  هک  ) ار هام  نیا  زامن  تعکر  رازه  ندناوخ  بش  نیا  زا  : متشه ]412

[ ...دناوخب تیفیک  نیا  هب  بش  نیا  رد  زامن  تعکر  ود  : مهن ]412
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[ ...دناوخب ار  اعد  نیا  : مهد ]413

[ ...دناوخب ار  اعد  نیا  برغم  زامن  زا  سپ  : مهدزای ]413

[ ..دناوخب ار  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هدش  تیاور  هک  اعد  نیا  : مهدزاود ]414

[ دناوخب ار  هیداجس  هلماک  ۀفیحص  مراهچ  لهچ و  ياعد  : مهدزیس ]415

[ دناوخب ار  ینالوط  رایسب  ياعد  نیا  : مهدراهچ ]415

[ ...دندناوخ یم  بش  نیا  رد  ربمغیپ  هک  ار  ییاعد  نیا  دناوخب  : مهدزناپ ]415

[ ...دناوخب (ص) لوسر ترضح  زا  يورم  هک  ار  اعد  نیا  زین  :و  مهدزناش ]415

[ دناوخب ریبک  نشوج  ياعد  : مهدفه ]416

[ دناوخب ار  جح  ياعد  : مهدجیه ]416

[ ...دناوخب ار  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  هک  اعد  نیا  توالت  عورش  زا  لبق  دیامن و  توالت  ترثک  : مهدزون ]416

[ لّوا زور  لامعا  ]417

417هراشا

[ يراج بآ  رد  لسغ  : لّوا ]417

[ دنزب شیوخ  يور  هب  بالگ  زا  یفک  : مود ]417

[ دروآ اجب  ار  هام  لوا  زامن  تعکر  ود  : مّوس ]417

[ ...تیفیک نیا  هب  دناوخب  زامن  تعکر  ود  : مراهچ ]417

[ ...دناوخب ار  اعد  نیا  رجف  عولط  زا  سپ  : مجنپ ]417

[ دناوخب هدناوخن  لبق  بش  رد  رگا  ار  هلماک  ۀفیحص  مراهچ  لهچ و  ياعد  : مشش ]418

[ ...دسرن وا  هب  دناسرب  ررض  شندب  ای  نید  هب  هک  یتفآ  یهارمگ و  هنتف و  لاس  نآ  رد  هک  دناوخب  ار  اعد  نیا  : متفه ]418

[ مشش زور  لمع  تبسانم و  ]422

[ مهدزیس بش  لامعا  ]422

422هراشا

[ لسغ : لّوا ]422

[ ...تیفیک نیا  هب  زامن  تعکر  راهچ  : مود ]422

[ ...تیفیک نیا  هب  زامن  تعکر  ود  : موس ]422

[ مهدراهچ بش  لامعا  ]422

[ مهدزناپ بش  لامعا  ]423

423هراشا

[ لسغ : لّوا ]423
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[ مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  ترایز  : مّود ]423

[ ...تیفیک نیا  هب  زامن  تعکر  شش  : موس ]423

[ ...تیفیک نیا  هب  زامن  تعکر  دص  : مراهچ ]424

[ مالسلا هیلع  نیسح  ماما  رهطم  ربق  رانک  رد  روضح  : مجنپ ]424

[ ناضمر هام  ۀمین  زور  تبسانم  ]424

[ مهدفه بش  لامعا  تبسانم و  ]424

[ ردق ياهبش  لامعا  تلیضف و  ]426

[ مهدزون بش  تلیضف  ]426

[ تسا عون  ود  رب  ردق  بش  لامعا  ]426

([ داد ماجنا  دیاب  بش  هس  ره  ) كرتشم لامعا  : لّوا ]426

[ لسغ : لّوا ]426

(...[ هللا وه  لق  تفه  ) تیفیک نیا  هب  زامن  تعکر  ود  : مود ]426

[ ...دبوگب ار  تاملک  نیا  دهد و  رارق  تروص  لباقم  ار  نآرق  : موس ]426

[ ...دیوگب ار  تاملک  نیا  دراذگب و  رس  يور  ار  دیجم  نآرق  : مراهچ ]427

[ دنک ترایز  ار  مالّسلا  هیلع  ادهّشلادیس  ترضح  : مجنپ ]428

[ درادب ایحا  ار  اهبش  نیا  : مشش ]428

[ دراد رایسب  تیلضف  هک  ، دروآ اجب  زامن  تعکر  دص  : متفه ]428

[ ...دناوخب ار  اعد  نیا  : متشه ]428

.تسا اهبش  نیا  زا  کی  ره  صوصخم  لامعا  : 429مّود

[ مهدزون بش  لامعا  ]429

[ ...دیوگب ار  رکذ  نیا  هبترم  دص  : لّوا ]429

[ ...دیوگب ار  نعل  نیا  هبترم  دص  : مود ]429

[ دناوخب ار  اعد  نیا  : موس ]429

[ ...دناوخب ار  اعد  نیا  : مراهچ ]429

[ مکی تسیب و  بش  لامعا  تلیضف و  ]430

[ مکی تسیب و  بش  ياعد  ]432

[ مودو تسیب  بش  ياعد  ]434

[ موس تسیب و  بش  لامعا  تلیضف و  ]435

«[ مور »و« توبکنع » ةروس ندناوخ  : لّوا ]435
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«[ ناخد مح  » ةروس ندناوخ  : مود ]435

«[ ردق » ةروس ندناوخ  هبترم  رازه  : موس ]435

[ ...لاح ره  رد  ( کیلول نک  مهللا  ) اعد نیا  ندناوخ  : مراهچ ]435

[ ...ار اعد  نیا  دناوخب  : مجنپ ]436

[ ...ار اعد  نیا  دناوخب  : مشش ]436

[ ...هدمآ لابقا  رد  هک  ار  اعد  نیا  دناوخب  : متفه ]437

[ دهد ماجنا  بش  رخآ  رد  مه  یلسغ  ، بش لّوا  لسغ  زا  ریغ  : متشه ]437

[ موس تسیب و  بش  ياعد  ]438

[ هام ینایاپ  ههد  ياهبش  ياهاعد  ]439

[ مراهچ تسیب و  بش  ياعد  ]439

[ مجنپ تسیب و  بش  ياعد  ]439

[ مشش تسیب و  بش  ياعد  ]440

[ متفه تسیب و  بش  ياعد  ]441

[ متشه تسیب و  بش  ياعد  ]442

[ مهن تسیب و  بش  ياعد  ]442

[ هام رخآ  بش  لامعا  ]443

443هراشا

[ لسغ : لّوا ]443

ترایز : مود ]443

[ ...رکذ نیا  هبترم  دص  نتفگ  هروس و  هس  نیا  ندناوخ  : موس ]443

[ ...دناوخب ار  اعد  نیا  : مراهچ ]443

[ ...دناوخب ار  اعد  نیا  : مجنپ ]444

[ ...دیوگ عادو  ، عادو ياهاعد  اب  ار  ناضمر  هام  : مشش ]444

[ ما یس  بش  ياعد  ]445

[ ما یس  زور  لامعا  ]446

[ نآ ياهزور  ياهاعد  ،و  ناضمر هام  ياهبش  ياهزامن  نایب  رد  همتاخ  ]446

446هراشا

[ ناضمر كرابم  هام  ياهبش  زا  بش  ره  زامن  ]447

[ لوا بش  زامن  ]447
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[ مود بش  ]447

[ موس بش  ]447

[ مراهچ بش  ]447

[ مجنپ بش  ]447

[ مشش بش  ]447

[ متفه بش  ]447

[ متشه بش  ]447

[ مهن بش  ]447

[ مهد بش  ]448

[ مهدزای بش  ]448

[ مهدزاود بش  ]448

[ مهدزیس بش  ]448

[ مهدراهچ بش  ]448

[ مهدزناپ بش  ]448

[ مهدزناش بش  ]448

[ مهدفه بش  ]449

[ مهدجه بش  ]449

[ مهدزون بش  ]449

[ مراهچ تسیب و  ات  تسیب  بش  ]449

[ مجنپ تسیب و  بش  ]449

[ مشش تسیب و  بش  ]449

[ متفه تسیب و  بش  ]449

[ متشه تسیب و  بش  ]449

[ مهن تسیب و  بش  ]449

[ ما یس  بش  ]449

ناضمر كرابم  هام  ياهزور  450ياهاعد 

450هراشا

[ لوا زور  ]450

[ مود زور  ]450
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[ موس زور  ]450

[ مراهچ زور  ]450

[ مجنپ زور  ]450

[ مشش زور  ]450

[ متفه زور  ]451

[ متشه زور  ]453

[ مهن زور  ]453

[ مهد زور  ]453

[ مهدزای زور  ]453

[ مهدزاود زور  ]453

[ مهدزیس زور  ]453

[ مهدراهچ زور  ]453

[ مهدزناپ زور  ]454

[ مهدزناش زور  ]454

[ مهدفه زور  ]454

[ مهدجه زور  ]454

[ مهدزون زور  ]454

[ متسیب زور  ]454

[ مکی تسیب و  زور  ]454

[ مودو تسیب  زور  ]455

[ موس تسیب و  زور  ]455

[ مراهچ تسیب و  زور  ]455

[ مجنپ تسیب و  زور  ]455

[ مشش تسیب و  زور  ]455

[ متشه تسیب و  زور  ]455

[ مهن تسیب و  زور  ]455

[ ما یس  زور  ]456

لاوش هام  لامعا  : مراهچ 456لصف 

[ لوا بش  لامعا  ]456
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456هراشا

[ ندرک لسغ  : لّوا ]456

[ يراد هدنز  بش  : مّود ]456

[ ...دیوگب ار  اهریبکت  نیا  دیع  زامن  حبص و  زامن  اشع و  برغم و  زامن  زا  سپ  : موس ]456

[ ...دیوگب نآ  ۀلفان  برغم و  زامن  زا  سپ  : مراهچ ]457

[ مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  ترایز  : مجنپ ]458

[ دیوگب تشذگ  هعمج  بش  لامعا  رد  نآ  نایب  هک  ار  « لضفلا مئاد  ای  » رکذ هبترم  هد  : مشش ]458

[ دروآ اجب  تشذگ  ناضمر  هام  رخآ  بش  رد  هک  يزامن  تعکر  هد  : متفه ]458

[ ...تیفیک نیا  هب  دناوخب  زامن  تعکر  ود  : متشه ]458

[ ...تیفیک نیا  هب  دروآ  ياجب  زامن  تعکر  هدراهچ  : مهن ]462

[ لّوا زور  لامعا  ]462

462هراشا

[ دیوگب ار  دیع  بش  تاریبکت  ، دیع زامن  حبص و  زامن  زا  سپ  : لّوا ]462

[ ...دناوخب ار  اعد  نیا  حبص  زامن  زا  سپ  : مود ]462

[ دراذگب رانک  دیع  زامن  زا  شیپ  ار  رطف  تاکز  : موس ]462

[ لسغ : مراهچ ]463

[ دیع زامن  ندروآ  اجب  يارب  ارحص  هب  نتفر  ، شوخ يوب  ندرب  راکب  ،و  وکین ۀماج  ندیشوپ  : مجنپ ]464

[ دیع زامن  زا  شیپ  ندرک  راطفا  : مشش ]464

[ ...دناوخب ار  اعد  نیا  دیع  زامن  هب  نتفر  ماگنه  : متفه ]464

[ ...تیفیک نیا  هب  دیع  زامن  ندناوخ  : متشه ]465

[ مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ترایز  : مهن ]466

[ دناوخب ار  « هبدن » ياعد : مهد ]466

[ مجنپ تسیب و  زور  تبسانم  ]466

هدعقلاوذ هام  لامعا  : مجنپ 467لصف 

[ هام نیا  تلیضف  ]467

[ هام نیا  ياه  هبنشکی  زامن  ]467

[ مهدزای زور  تبسانم  ]467

[ مهدزناپ بش  لامعا  ]467

[ موس تسیب و  زور  تبسانم  ]468
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([ ضرالا وحد  بش  ) مجنپ تسیب و  بش  لامعا  ]468

([ ضرالا وحد  زور  ) مجنپ تسیب و  زور  لامعا  ]468

468هراشا

[ ...تیفیک نیا  هب  دناوخب  هدش  تیاور  مق  لها  زا  هعیش  ياملع  ياهباتک  رد  هک  يزامن  : لّوا ]469

[ ...دناوخب ار  اعد  نیا  : مّود ]469

[ هام رخآ  زور  تبسانم  ]471

هجحلا وذ  هام  لامعا  : مشش 472لصف 

[ هام نیا  تلیضف  ]472

[ هام نیا  لوا  ههد  لامعا  ]472

472هراشا

[ لوا زور  هن  نتفرگ  هزور  : لّوا ]472

[ ...تیفیک نیا  هب  اشع  برغم و  نیب  ، زامن تعکر  ود  ندناوخ  : مّود ]472

[ ...دناوخب ار  اعد  نیا  برغم  زا  شیپ  حبص و  زامن  لابند  هب  هفرع  زور  رصع  ات  لوا  زور  زا  : موس ]472

[ ...ار اعد  جنپ  نیا  دناوخب  ههد  نیا  زا  زور  ره  رد  : مراهچ ]475

[ ...دناوخب ار  تالیلهت  نیا  ههد  نیا  زور  ره  رد  : مجنپ ]475

[ لّوا زور  لامعا  ]476

476هراشا

[ هزور : لّوا ]476

[ مالّسلا اهیلع  همطاف  ترضح  زامن  ندناوخ  : مّود ]476

[ ...تیفیک نیا  هب  دناوخب  رهظ  ماگنه  هب  باتفآ  ندیسر  زا  شیپ  تعاس  مین  زامن  تعکر  ود  : مّوس ]476

[ ...دیوگب زور  نیا  رد  ، دراد تشحو  يرگمتس  زا  هکره  : مراهچ ]476

[ متفه زور  تبسانم  ]478

[ متشه زور  لامعا  تبسانم و  ]478

([ هفرع بش  ) مهن بش  لامعا  ]478

478هراشا

[ ...دناوخب ار  اعد  نیا  : لّوا ]478

[ ...دیوگب ار  رشع  تاحیبست  هبترم  رازه  : مّود ]485

[ ...دناوخب ار  « ایهت اّبعت و  نم  ّمهّللا  » ياعد : مّوس ]485

[ دنک ترایز  ار  البرک  نیمز  مالّسلا و  هیلع  ادهشلادّیس  ترضح  : مراهچ ]485
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([ هفرع زور  ) مهن زور  لامعا  ]485

485هراشا

[ لسغ : لّوا ]487

[ مالّسلا هیلع  ءادهّشلا  دیس  ترضح  ترایز  : مود ]487

[ ...دروآ اجب  ار  لمع  نیا  دوش  هفرع  ياهاعد  ندناوخ  لوغشم  هکنآ  زا  شیپ  ، رصع زامن  زا  سپ  : موس ]487

[ هفرع زور  رد  مالسلا  هیلع  نبسح  ماما  ياعد  هیعدا و  ]487

487هراشا

[ هفرع زور  هیعدا  ]487

[ هفرع زور  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ياعد  ]492

([ نابرق دیع  بش  ) مهد بش  لامعا  ]514

([ نابرق دیع  زور  ) مهد زور  لامعا  ]514

514هراشا

[ لسغ : لّوا ]514

[ ...تیفیک نیا  هب  دیع  زامن  : مّود ]514

[ ...هدش دراو  نآ  زا  دعب  دیع و  زامن  زا  شیپ  هک  ییاهاعد  ندناوخ  : موس ]514

[ هبدن ياعد  ندناوخ  : مراهچ ]514

[ ندرک ینابرق  : مجنپ ]515

[ ...دشاب ینم  رد  هک  یسک  يارب  تسا  تاریبکت  ندناوخ  : مشش ]515

[ مهدزناپ زور  تبسانم  ]515

([ ریدغ دیع  بش  ) مدجه بش  لمع  ]515

([ ریدغ دیع  زور  ) مهدجیه زور  لامعا  ]516

516هراشا

[ هزور : لّوا ]516

[ لسغ : مّود ]516

[ مالّسلا هیلع  نانمؤم  ریما  ترایز  : مّوس ]517

[ ...دناوخب ار  ذیوعت  نیا  ]518

[ ...تیفیک نیا  هب  دروآ  اجب  زامن  تعکر  ود  : مجنپ ]518

[ ...تیفیک نیا  هب  يزامن  ندروآ  اجب  لاوز  هب  تعاس  مین  لسغ و  : مشش ]520

[ هبدن ياعد  : متفه ]521
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[ ...دناوخب ار  اعد  نیا  : متشه ]521

[ ...دیوگ ار  تیهت  نیا  دنک  تاقالم  ار  ینمؤم  نوچ  : مهن ]523

[ ...دیوگب ار  تاملک  نیا  هبترم  دص  : مهد ]523

[ زور نیا  لامعا  رگید  ]524

([ هلهابم زور  ) مراهچ تسیب و  زور  لامعا  ]525

525هراشا

[ لسغ : لّوا ]525

[ هزور : مّود ]525

[ ...تیفیک نیا  هب  زامن  تعکر  ود  ندناوخ  : مّوس ]525

(...[ هلهابم ياعد  ) اعد نیا  ندناوخ  : مراهچ ]526

[ ...دناوخب ار  اعد  نیا  : مجنپ ]531

«([ یتا له  » ةروس لوزن  زور  ) مجنپ تسیب و  زور  لامعا  ]531

([ یبرع لاس  زور  نیرخآ  ) هجحلا وذ  رخآ  زور  لمع  ]532

مرحم هام  لامعا  : متفه 532لصف 

532هراشا

[ لوا بش  لامعا  ]532

532هراشا

[ ...تیفیک نیا  هب  زامن  تعکر  ردص  : لّوا ]532

[ ...تیفیک نیا  هب  تعکر  ود  : مّود ]533

[ ...تیفیک نیا  هب  تعکر  ود  : موس ]533

[ لوا زور  لامعا  ]534

534هراشا

[ هزور : لوا ]534

[ ...هدش تیاور  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  زا  هک  یلمع  نیا  ماجنا  : مود ]534

[ موس زور  تبسانم  ]535

[ مهن زور  تبسانم  ]535

([ اروشاع بش  ) مهد بش  لامعا  ]535

([ اروشاع زور  ) مهد زور  لامعا  ]536

[ مجنپ تسیب و  زور  تبسانم  ]543
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رفص هام  لامعا  : متشه 543لصف 

543هراشا

[ لّوا زور  تبسانم  ]543

[ موس زور  لمع  ]544

[ متفه زور  تبسانم  ]544

([ نیعبرا زور  ) متسیب زور  لمع  ]544

[ متشه تسیب و  زور  تبسانم  ]544

[ هام رخآ  زور  تبسانم  ]547

لوالا عیبر  هام  لامعا  : مهن 547لصف 

[ لّوا بش  تبسانم  ]547

[ لّوا زور  لمع  ]547

[ متشه زور  تبسانم  ]547

([ مالسلا هیلع  نامزلا  بحاص  ترضح  تماما  لوا  ) مهن زور  لامعا  ]547

[ مهدزاود زور  لمع  تبسانم و  ]549

[ مهدراهچ زور  تبسانم  ]549

[ مهدفه بش  تبسانم  ]549

[ مهدفه زور  لامعا  ]549

549هراشا

[ لسغ : لّوا ]550

[ هزور : مود ]550

[ رود کیدزن و  زا  هلآ  هیلع و  هّللا و  یّلص  لوسر  ترضح  ترایز  : مّوس ]551

[ مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  ترایز  : مراهچ ]551

[ ...تیفیک نیا  هب  زامن  تعکر  ود  ، دمآ الاب  زور  هک  یماگنه  : مجنپ ]551

[ ...روما نیا  ماجنا  : مشش ]551

رخآلا يدامج  لوالا و  يدامج  یناثلا و  عیبر  هام  لامعا  : مهد 551لصف 

551هراشا

[ رخالا يدامج  هام  لامعا  ]552

552هراشا

[ موس زور  تبسانم  ]553
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[ متسیب زور  لامعا  تبسانم و  ]554

یسمش ياههام  ،و  زورون دیع  ،و  ون هام  ره  لامعا  : مهدزای 554لصف 

[ ون هام  ره  لامعا  ]554

554هراشا

[ لاله ندید  تقو  رد  هدش  لقن  ياهاعد  ندناوخ  : لّوا ]554

[ دمح ةروس  هبترم  تفه  ندناوخ  : مود ]554

[ ندروخ رینپ  یکدنا  : موس ]555

[ ...تیفیک نیا  هب  دناوخب  زامن  تعکر  ود  لّوا  بش  رد  : مراهچ ]555

[ ...تیفیک نیا  هب  دروآ  اجب  زامن  تعکر  ود  لّوا  زور  رد  : مجنپ ]555

[ زورون دیع  لامعا  ]556

[[ یسمش ] یمور ياههام  لامعا  ]557

([ تارایز ) موس باب  ]560

560هراشا

[ رفس بادآ  نایب  رد  : همّدقم ]560

560هراشا

[ دنکن كرت  ار  هّللا  مسب  دوش  یم  بکرم  راوس  هاگره  : لّوا ]564

[ دنک ظفح  ار  رفس  ۀشوت  : مود ]564

[ دنکن هقیاضم  ناشیا  عفر  رد  ، ندرک راک  ندرک و  تمدخ  زا  ،و  دنک کمک  ار  ناتسود  : موس ]564

[ تسوا ریظن  ندرک  جرخ  رد  هک  ، دشاب هارمه  یسک  اب  ، رفس رد  : مراهچ ]565

[ دنک جوزمم  لبق  لزنم  بآ  اب  ار  نآ  هکنآ  زا  دعب  رگم  ، دماشاین یلزنم  بآ  زا  : مجنپ ]565

[ دیامن وکین  ار  شقالخا  : مشش ]565

[ دریگرب هشوت  شرفس  يارب  : متفه ]565

[ دیامن بجاو  ياهزامن  رب  تظفاحم  : متشه ]566

ترایز بادآ  : لّوا 566لصف 

566هراشا

[ ترایز رفس  يارب  نتفر  نوریب  زا  شیپ  ، لسغ ماجنا  : لّوا ]566

[ هار رد  هلداجم  همصاخم و  وغل و  هدوهیب و  مالک  كرت  : مود ]566

[ ناماما زا  کی  ره  ترایز  يارب  ندرک  لسغ  : موس ]566

[ يرغص يربک و  ثدح  زا  تراهط  : مراهچ ]566
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[ دیفس ،و  ون هزیکاپ و  كاپ و  ياه  هماج  ندیشوپ  : مجنپ ]567

[ یمارآ هب  نتشادرب و  هاتوک  هسّدقم  ۀضور  هب  نتفر  تقو  هب  ار  اهماگ  : مشش ]567

[ مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  ترایز  ریغ  رد  ، دوخ ندومن  وبشخ  : متفه ]567

[ نتخاس لوغشم  لیلهت  حیبست و  دیمحت و  ریبکت و  رکذ و  هب  رّهطم  مرح  هب  نتفر  تقو  هب  ار  نابز  : متشه ]567

[ لوخد نذا  تساوخرد  فیرش و  مرح  رد  رب  نداتسیا  : مهن ]568

[ هکرابم ۀناتسآ  هیلاع و  ۀبتع  ندیسوب  : مهد ]570

[ ندش دراو  تقو  هب  تسار  ياپ  نتشاد  مّدقم  : مهدزای ]570

[ دنابسچب نآ  هب  ار  دوخ  دناوتب  هک  يروط  هب  ، رّهطم حیرض  دزن  هب  نتفر  : مهدزاود ]570

[ رّونم ربق  هب  ور  نداتسیا  هلبق و  هب  تشپ  ترایز  تقو  رد  : مهدزیس ]570

[ ترایز ندناوخ  تقو  رد  نداتسیا  : مهدراهچ ]570

[ رهّطم ربق  ندید  ماگنه  هب  ریبکت  نتفگ  : مهدزناپ ]570

[ ربتعم بتک  رد  ةدش  تیاور  ياه  ترایز  ندناوخ  : مهدزناش ]571

[ ترایز زامن  ندروآ  اجب  : مهدفه ]572

[ دناوخب نمحرلا  سی و  هروس  ترایز  زامن  رد  : مهدجه ]572

[ دنک زامن  هب  ادتبا  تسا  زامن  تقو  مرح  هب  دورو  ماگنه  رگا  : مهدزون ]572

[ هدش ترایز  ماما  سدقم  حور  هب  نآ  هیده  نآرق و  توالت  : متسیب ]573

[ هدوهیب وغل و  تاملک  تسیاشان و  نانخس  ندرک  كرت  : مکی تسیب و  ]573

[ ترایز تقو  رد  دوخ  يادص  ندرکن  دنلب  : مودو تسیب  ]573

[ ترضح نآ  رهش  زا  نتفر  نوریب  تقو  رد  ماما  ندرک  عادو  : موس تسیب و  ]573

[ ناهانگ زا  ندرک  رافغتسا  هبوت و  : مراهچ تسیب و  ]573

[ هفیرش ۀناتسآ  نامداخ  هب  ندرک  قافنا  : مجنپ تسیب و  ]573

[ مرح رواجم  يارقف  رب  ناسحا  قافنا و  : مشش تسیب و  ]574

[ یترایز رهش  زا  تشگرب  رد  ندرک  باتش  : متفه تسیب و  ]574

[ دنک هصالخ  ار  ترایز  حیرض  هب  یکیدزن  تروص  رد  رئاز  ترثک  عقاوم  رد  : متشه تسیب و  ]576

هفیرش ياهمرح  لوخد  نذا  : مود 576لصف 

576هراشا

[ هدومرف یمعفک  خیش  هک  یلوخد  نذا  لّوا  ]576

[ هدرک لقن  یسلجم  ۀمّالع  هک  تسا  یلوخد  نذا  : مود ]577

هنیدم رد  نیعمجا  مهیلع  همالس  هّللا و  تاولص  عیقب  همئا  ارهز و  همطاف  ربمایپ و  ترایز  : موس 579لصف 
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[ مهیلع همالس  هّللا و  تاولص  عیقب  همئا  ارهز و  همطاف  ربمایپ و  ترایز  تلیضف  ]579

[ هلآ هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  ترایز  تیفیک  ]581

581هراشا

[ هرونم هضور  لامعا  ]583

[ مالسلا اهیلع  همطاف  ترضح  ترایز  تیفیک  ]583

583هراشا

[ رخآلا يدامج  موس  زور  رد  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  ترایز  ]586

رود هار  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  ترضح  587ترایز 

[ هعمج زور  رد  مالسلا  مهیلع  هرهاط  ججح  ترایز  ]596

مالّسلا مهیلع  عیقب  همئا  598ترایز 

598هراشا

[ مالسلا مهیلع  عیقب  همئا  عادو  رد  ]600

[ يرزا هدیصق  زا  هعطق يا  ]601

هبیط هنیدم  رد  تارایز  ریاس  603رکذ 

603هراشا

ادخ لوسر  رسپ  میهاربا  603ترایز 

دسا تنب  همطاف  بانج  605ترایز 

دحا رد  هزمح  ترضح  607ترایز 

607هراشا

[ هزمح بانج  ترایز  تلیضف  ]609

دحا رد  ادهش  لوبق  610ترایز 

هرونم هنیدم  رد  همظعم  دجاسم  612رکذ 

[ هلهابم دجسم  نینمؤملا و  ریما  دجسم  ، ناملس دجسم  ، قداص ماما  داجس و  ترضح  هناخ  ، حتف دجسم  ، حیضف دجسم  ، میهاربا ما  هبرشم  ، ابق دجسم  ]612

[ عادو ترایز  هرونم و  هنیدم  زا  جورخ  رد  ]613

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  نامیالوم  ترایز  تیفیک  تلیضف و  رد  مراهچ : 615لصف 

615هراشا

.تسا ترضح  نآ  ترایز  تلیضف  رد  : لوا 615بلطم 

ترضح نآ  ترایز  تیفیک  رد  : مّود 618بلطم 

618هراشا
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[ هقلطم تارایز  رد  : لوا دصقم  ]618

618هراشا

[ ...دنا هدرک  رکذ  نارگید  سوواط و  نبا  دّیس  دیهش و  دیفم و  خیش  هک  تسا  یترایز  : لوا ]618

«...[ هّللا نیما  » هب فورعم  ترایز  : مّود ترایز  ]635

[ ...تسا هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  لاّمج  ناوفص  هک  یترایز  : موس ترایز  ]637

[ ...تسا هدش  تیاور  ناشراوگرزب  ردپ  هاره  هب  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هک  یترایز  : مراهچ ترایز  ]639

[ ...هدرک تیاور  مالّسلا  هیلع  يداه  ترضح  زا  ینیلک  خیش  هک  یترایز  : مجنپ ترایز  ]640

[ دنا هدرک  تیاور  املع  زا  یتعامج  هک  تسا  یترایز  : مشش ترایز  ]641

[ ...هدرک لقن  رئازلا  حابص  باتک  رد  سوواط  نبا  دّیس  هک  تسا  یترایز  : متفه ترایز  ]647

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  عادو  654ترایز 

[ مالّسلا هیلع  نانمؤم  ریما  ترضح  ۀصوصخم  تارایز  رد  : مّود دصقم  ]655

655هراشا

[ ریدغ زور  ترایز  : لوا ]655

«...[ هّللا نیما  » ترایز : لّوا ]655

[ ...هدش لقن  مالّسلا  هیلع  يداه  ترضح  زا  ربتعم  ياهدنس  هب  هک  تسا  یترایز  : مود ]655

[ ...هدش تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  « لابقا » باتک رد  هک  تسا  یترایز  : مّوس ]672

[ هلآ هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  تدالو  زور  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترایز  : مود ]674

[ ثعبم رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترایز  : موس ]682

[ هّیبجر ترایز  : لّوا ]682

(...[ هوبنلا ندعم  همئالا و  بأ  یلع  مالّسلا  ) ترایز : مود ]682

[ ...دنا هدرک  لقن  دیهش  دّیس و  دیفم و  خیش  هک  تسا  یترایز  : موس ]682

ملسم بانج  ترایز  دجسم و  نآ  لامعا  نآ و  گرزب  دجسم  هفوک و  تلیضف  رد  مجنپ  690لصف 

[ هفوک دجسم  تلیضف  ]690

هفوک گرزب  دجسم  691لامعا 

691هراشا

[ هفوک رهش  هب  دورو  ياعد  ]691

[ دجسم هب  دورو  ماگنه  ياعد  ]692

[ مالّسلا هیلع  میهاربا  ترضح  نوتس  لامعا  ]693

[ تشطلا تیب  ءاضقلا و  هّکد  لامعا  ]695
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695هراشا

[ تشطلا تیب  لامعا  ]696

([ دجسم طسو  ) جارعملا هکد  لامعا  ]697

([ دش هتفریذپ  مدآ  هبوت  هک  یلحم  ) متفه نوتس  لامعا  ]697

([ مالسلا هیلع  میهاربا  ترضح  ماقم  ) مجنپ نوتس  لمع  ]701

([ مالّسلا هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ماقم  ) موس نوتس  لمع  ]703

[ مالّسلا هیلع  حون  ماقم  هب  فورعم  جرفلا  باب  لامعا  ]706

706هراشا

[ ماقم نیا  رد  رگید  يزامن  یگنوگچ  ]707

[ روکذم ّلحم  رد  تجاح  عفر  يارب  يزامن  رکذ  ]708

[ مالّسلا هیلع  نانمؤم  ریما  بارحم  لامعا  ]710

710هراشا

[ مالّسلا هیلع  نانمؤم  ریما  ترضح  تاجانم  ]710

([ مالّسلا هیلع  قداص  ماما  ماقم  ) مالّسلا هیلع  قداص  ماما  ۀّکد  لامعا  ]713

( هحیرض رون  هحور و  هّللا  سدق  ) لیقع نب  ملسم  بانج  714ترایز 

( هّللا همحر  ) هورع نب  یناه  717ترایز 

مشش 718لصف 

718هراشا

[ هلهس دجسم  تلیضف  ]718

[ هلهس دجسم  لامعا  ]719

[ دیز دجسم  لامعا  ]723

[ هعصعص دجسم  لامعا  رکذ  هعصعص و  دیز و  دجسم  تلیضف  ]725

[ مالسلا هیلع  نیسحلا  هللا  دبع  ابا  ترایز  تیفیک  بادآ و  ، تلیضف نایب  رد  متفه  لصف  ]726

726هراشا

مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ترایز  تلیضف  رد  : لوا 726دصقم 

ترضح رئاز  هک  تسا  یبادآ  رد  : مود 729دصقم 

729هراشا

[ دنک لسغ  موس  زور  درادب و  هزور  زور  هس  ، دور نوریب  هناخ  زا  هکنآ  زا  شیپ  : لّوا ]729

[ دنک ترایز  هنشت  هنسرگ و  دولآرابغ و  وم و  هدیلوژ  كانمغ و  نوزحم و  ار  ترضح  نآ  : مود ]729
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[ دهدن رارق  ذیذل  ياهاذغ  زا  ار  دوخ  ۀشوت  : موس ]729

[ دشاب لیلذ  ةدنب  دننامه  شنتفر  هار  دشاب و  هتشاد  عوشخ  ینتورف و  عضاوت و  رفس  نیح  رد  : مراهچ ]731

[ دهد يرای  ار  وا  ، هدش هتسخ  هدناماو و  هک  ، دید ار  هدایپ يا  رئاز  هار  نیب  رد  رگا  : مجنپ ]732

[ ...دنک لمع  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  تیاور  نیا  هب  : مشش ]733

[ دروخم تشوگ  ،و  دشکم همرس  مشچ  هب  ،و  دلامم نغور  دوخ  هب  دراد  تماقا  البرک  رد  ات  : متفه ]733

[ تارف بآ  اب  ندرک  لسغ  : متشه ]733

[ دوش دراو  دراد  رارق  قرشم  بناج  رد  هک  يرد  زا  سدقم  ریاح  هب  دورو  ماگنه  : مهن ]734

[ ...دناوخب ار  تاملک  نیا  دتسیاب و  هضور  رد  رب  : مهد ]734

[ ...دناوخب ار  تسا  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  ار  ییاهحیبست  نیا  : مهدزای ]735

[ دناوخب مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  دزن  ار  ّبحتسم  بجاو و  زامن  : مهدزاود ]736

[ ...دنک رایسب  اعد  : مهدزیس ]737

[ ...دناوخب ار  ترضح  نآ  رب  هدراو  ياهتاولص  : مهدراهچ ]738

[ ...دناوخب ار  تسا  ملاظ  هیلع  مولظم  ياعد  هک  اعد  نیا  : مهدزناپ ]740

[ ...دیوگب رهطم  رس  دزن  ار  تاملک  نیا  تجاح  عفر  يارب  : مهدزناش ]741

[ ...تیفیک نیا  هب  دناوخب  زامن  تعکر  ود  : مهدفه ]741

[ تسا هراختسا  جرا  دنلب  هاگراب  نآ  رد  لامعا  هلمج  زا  : مهدجیه ]741

[ ریخ زا  رگم  دشاب  توکس  مزالم  ترایز  ماگنه  رد  : مهدزون ]742

[ ...دروآ اجب  ار  لمع  نیا  هسدقم  هضور  زا  جورخ  عقوم  رد  : متسیب ]743

مالّسلا هیلع  ادهشلادّیس  ترضح  ترایز  تیفیک  رد  : مّوس 744دصقم 

744هراشا

« تسا مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ۀقلطم  تارایز  رد  لوا  شخب  »744

744هراشا

[ مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  يورم   ] مالّسلا هیلع  نیسحلا  هّللا  دبع  یبا  ترضح  لوا  744ترایز 

[ مالسلا هیلع  يداه  ماما  زا  يورم   ] مالّسلا هیلع  نیسحلا  هّللا  دبع  یبا  ترضح  مود  748ترایز 

[ مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  يورم   ] مالّسلا هیلع  نیسحلا  هّللا  دبع  یبا  ترضح  موس  748ترایز 

[ مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  يورم   ] مالّسلا هیلع  نیسحلا  هّللا  دبع  یبا  ترضح  مراهچ  750ترایز 

[ مالسلا هیلع  مظاک  ماما  زا  يورم   ] مالّسلا هیلع  نیسحلا  هّللا  دبع  یبا  ترضح  مجنپ  750ترایز 

[ مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  يورم   ] مالّسلا هیلع  نیسحلا  هّللا  دبع  یبا  ترضح  مشش  751تراز 

مالّسلا هیلع  نیسحلا  هّللا  دبع  یبا  ترضح  متفه  752ترایز 
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[ یبح ياعد  تیلوعجم  هدش و  هفاضا  ثراو  ترایز  هب  هچنآ  نایب  ]758

مالّسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  سابع  ترضح  ترایز  رد  : مود 762شخب 

مالّسلا هیلع  نیسحلا  هّللا  دبع  وبا  ترضح  هصوصخم  تارایز  رد  : موس 768شخب 

768هراشا

نابعش ۀمین  نآ و  ۀمین  بجر و  لوا  ترایز  : 768لوا

بجر ۀمین  رد  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  : 772مود

نابعش همین  رد  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  : 775موس

ردق ياهبش  رد  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  : 776مراهچ

نابرق رطف و  دیع  رد  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  : 778مجنپ

هفرع زور  رد  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  : 785مشش

اروشاع ترایز  : 792متفه

[ هفورعم ياروشاع  ترایز  : لوا ]792

[ اروشاع ترایز  زامن  زا  دعب  ياعد  ]798

[ اروشاع ترایز  تلیضف  رد  ناوفص  ربخ  ]802

[ هفورعم ریغ  ياروشاع  ترایز  : مود ]804

نیعبرا ترایز  : 810متشه

[ ...هدرک تیاور  لاّمج  ناوفص  زا  حابصم  بیذهت و  باتک  ود  رد  خیش  هک  تسا  یترایز  : لوا ]810

[ ...هدش تیاور  رباج  زا  هک  تسا  یترایز  : مود ]812

[ مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ترایز  هفیرش  تاقوا  ]812

« تشون یپ  »814

متشه 820لصف 

820هراشا

مالّسلا امهیلع  نیمظاک  ترایز  تیفیک  تلیضف و  رد  : لوا 820شخب 

[ مالّسلا امهیلع  نیمظاک  ترایز  تلیضف  ]820

[ مالّسلا امهیلع  نیمظاک  ترایز  تّیفیک  ]821

821هراشا

[ مالّسلا امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  هب  ّصتخم  ترایز  ]821

[ يدهشم نب  دّمحم  دیهش و  خیش  دیفم و  خیش  زا  لوقنم  مالسلا  مهیلع  رفعج  نب  یسوم  يارب  رگید  ترایز  ]825

[ مالسلا مهیلع  رفعج  نب  یسوم  تاولص  ]827
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مالّسلا هیلع  یقت  دّمحم  ماما  هب  صتخم  828ترایز 

[ سوواط نبا  دّیس  زا  لوقنم  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  صتخم  رگید  یترایز  ]829

[ قودص خیش  زا  لوقنم  مالسلا  هیلع  یقتدمحم  ماما  يارب  رگید  یترایز  ]831

تسا شخب  ود  رب  مالّسلا  امهیلع  مامه  ماما  ود  نایم  كرتشم  ترایز  832اّما 

[ دناوخ دیاب  هناگادج  مادک  ره  يارب  هکنآ  : لّوا شخب  ]832

[ دنوش یم  ترایز  مالّسلا  امهیلع  ماما  ود  ماما  ود  نآ  ، شتئارق هب  هک  تسا  یترایز  : مود شخب  ]832

[ مالسلا مهیلع  راوگرزب  ماما  ود  نآ  عادو  رد  ]833

[ يدادغب یلع  جاح  تیاکح  ]834

نآ رد  ندناوخ  زامن  اثارب و  فیرش  دجسم  هب  نتفر  : مود 839شخب 

مهنع هّللا  یضر  هعبرا  باون  ترایز  : موس 842شخب 

[ ناشیا ترایز  تلیضف  ]842

[ ناشیا ترایز  تّیفیک  ]842

هنع هّللا  یضر  ناملس  بانج  ترایز  : مراهچ 843شخب 

[ هنع هّللا  یضر  ناملس  بانج  ترایز  تلیضف  ]843

[ بانج نآ  ترایز  تّیفیک  ]844

[ يرسک قاط  رد  ندناوخ  زامن  ]846

[ نامیلا نب  هفیذح  بانج  ترایز  ]848

مهن 849لصف 

849هراشا

[ ترضح نآ  ترایز  تلیضف  ]849

مالّسلا هیلع  اضر  ترضح  ترایز  851تیفیک 

[ ترضح نآ  روهشم  ترایز  ]851

[ هّیداوج هب  فورعم  ترایز  ]860

[ هیولوق نبا  زا  لوقنم  رگید  یترایز  ]861

[ دیفم خیش  زا  لوقنم  رگید  یترایز  ]861

[ مالسلا هیلع  اضر  ترضح  عادو  رد  ]862

[ تسا ماقم  نیا  بسانم  هک  بلطم  دنچ  نایب  ]862

862هراشا

[ مالسلا هیلع  يداه  ترضح  زا  لوقنم  يوضر  رهطم  مرح  رد  تجاح  ءاضق  يارب  يزامن  نایب  : لّوا ]862
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[ مالسلا هیلع  اضر  ماما  مرح  رد  رفعج  زامن  تلیضف  : مود ]863

[ ناسارخ هب  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  رفس  : موس ]863

[ مالسلا هیلع  اضر  ماما  ترضح  ترایز  هب  سابع  هاش  نتفر  هدایپ  : مراهچ ]865

[ مالسلا هیلع  اضر  ماما  ترضح  تازجعم  : مجنپ ]866

مهد 867لصف 

867هراشا

[ امهیلع هّللا  تاولص  يرگسع  نسح  ترضح  يداه و  ترضح  موصعم  ماما  ود  ترایز  رد  : لوا ماقم  ]868

868هراشا

[ مالسلا امهیلع  نییرگسع  كرتشم  ترایز  ]868

[ مالسلا هیلع  یقنلا  یلع  ماما  ترضح  ترایز  ]869

مالّسلا هیلع  يرگسع  نسح  ماما  ترضح  874ترایز 

([ هجرف هللا  لجع  يدهم  ترضح  ردام  ) نوتاخ سجرن  ترضح  ترایز  ]880

([ مالسلا هیلع  داوج  ماما  رتخد  ) همیکح بانج  ترایز  ]882

[ مالسلا هیلع  یقنلا  یلع  ماما  نادنزرف  دمحم  دیس  نیسح و  دیس  تلالج  هب  هراشا  ]884

[ مالسلا امهیلع  نییرگسع  عادو  رد  ]885

دابعلا و یلع  هّللا  هجح  ترایز  تیفیک  رهطم و  بادرس  بادآ  رد  : مود 886ماقم 

886هراشا

[ نیسای لآ  هب  فورعم  ترایز  ]887

[ املع ربتعم  ياهباتک  زا  لقن  هب  رگید  یترایز  ]891

[ سوواط نبا  دیس  زا  لوقنم  رمالا  بحاص  ترضح  ياهترایز  زا  رگید  یترایز  ]897

ترضح نآ  رب  899تاولص 

[ دیفم خیش  زا  لوقنم  رگید  یترایز  ]899

[ سوواط نبا  دیس  زا  لوقنم  رگید  یترایز  ]900

[ مرح زا  جورخ  ماگنه  ياعد  دهع و  ياعد  ، حبص زامن  زا  سپ  ترایز  ، هبدن ياعد  ]900

900هراشا

[ هبدن ياعد  : لوا لمع  ]901

[ دوش یم  ترایز  نآ  هب  مالّسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  ام  يالوم  حبص  زامن  زا  سپ  زور  ره  هک  ، تسا یترایز  : مود لمع  ]910

[ دهع ياعد  : موس لمع  ]911

[ رهطم بادرس  زا  جورخ  ماگنه  : مراهچ لمع  ]913
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: تسا ماقم  دنچ  ةدنراد  ربرد  لصف  نیا  مالّسلا و  مهیلع  هرهاط  ججح  رب  تاولص  دوش و  یم  هدناوخ  ترایز  نآ  زا  سپ  هک  ییاعد  هعماج و  تارایز  رد  916لصف 

916هراشا

([ درک ترایز  نآ  هب  ناوت  یم  ار  یماما  ره  ) هعماج تارایز  رد  : لوا ماقم  ]917

917هراشا

[ ...هدرک لقن  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  قودص  خیش  هک  یترایز  : لوا ترایز  ]917

[ هریبک هعماج  ترایز  : مود ترایز  ]918

918هراشا

[ یتشر دیس  تیاکح  ]927

[ ...هدرک تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  سوواط  نبا  دیس  هک  یترایز  : موس ترایز  ]930

[ هّللا نیما  هب  فورعم  ترایز  : مراهچ ترایز  ]932

[ ...بجر یف  هئایلوا  دهشم  اندهشا  يذلا  هّلل  دمحلا  ترایز  : مجنپ ترایز  ]932

دوش یم  هدناوخ  ناماما  زا  کی  ره  ترایز  زا  سپ  هک  تسا  ییاعد  اب  هطبار  رد  : مود 932ماقم 

.تسا مالّسلا  مهیلع  هرهاط  ججح  رب  تاولص  رد  : موس 934ماقم 

934هراشا

ملس هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمایپ  رب  934تاولص 

مالّسلا هیلع  نانمؤم  ریما  رب  935تاولص 

مالّسلا اهیلع  همطاف  ناوناب  رورس  رب  936تاولص 

مالّسلا امهیلع  نیسح  نسح و  رب  936تاولص 

مالّسلا هیلع  نیسحلا  نب  یلع  رب  938تاولص 

مالّسلا هیلع  یلع  نب  دّمحم  رب  938تاولص 

مالّسلا هیلع  دمحم  نب  رفعج  رب  939تاولص 

مالّسلا هیلع  رفعج  نب  یسوم  رب  939تاولص 

مالّسلا هیلع  یسوم  نب  یلع  رب  939تاولص 

مالّسلا هیلع  یلع  نب  دمحم  رب  940تاولص 

مالّسلا هیلع  دمحم  نب  یلع  رب  940تاولص 

مالّسلا هیلع  یلع  نب  نسح  رب  941تاولص 

مالّسلا هیلع  رظتنملا  رمالا  یلو  رب  941تاولص 

942همتاخ

942هراشا
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[ ماظع ناربمایپ  ترایز  رد  : لوا شخب  ]942

942هراشا

[ ناربمایپ ترایز  تیفیک  ]943

[ ماظع ناگدازماما  ترایز  رد  : مود شخب  ]943

943هراشا

مالّسلا اهیلع  هموصعم  ۀمطاف  ترضح  ترایز  : 944لوا

[ مالسلا اهیلع  تمارک  يوناب  ترایز  تلیضف  ]944

[ اهیلع هللا  مالس  ترضح  نآ  ترایز  تیفیک  ]945

[ مالسلا هیلع  میظعلا  دبع  ترضح  ترایز  : مود ]947

[ مالسلا هیلع  میظعلا  دبع  بانج  ترایز  تلیضف  ]947

[ ناشیا ترایز  تیفیک  ]948

( نیعمجا مهنع  هّللا  یضر  ) نانمؤم روبق  ترایز  رد  : موس 951شخب 

نانجلا حیتافم  957تاقحلم 

[ همدقم ]957

[ ناضمر كرابم  هام  عادو  ياعد  : لوا بلطم  ]958

[ رطف دیع  زور  ۀبطخ  : مود بلطم  ]960

[ مالسلا مهیلع  همئا  هعماج  ترایز  : موس بلطم  ]965

[ نیماضملا هیلاع  ياعد  : مراهچ بلطم  ]974

[ مالسلا مهیلع  همئا  عادو  ترایز  : مجنپ بلطم  ]979

[ تجاح هعقر  : مشش بلطم  ]981

[ هجرف هللا  لجع  نامز  ماما  تبیغ  رد  اعد  : متفه بلطم  ]982

[ تباین هب  ترایز  بادآ  : متشه بلطم  ]987

«[ تابودنملا تاولّصلا  هیعدألا و  یف   » تاحلاّصلا تایقابلا  ۀلاسر  همجرت  ]991

[ همدقم ]991

تسا لصف  دنچ  رب  لمتشم  هک  زور  بش و  لامعا  زا  يرصتخم  نایب  رد  : لوا 992باب 

باتفآ عولط  ات  رجف  عولط  نیب  ام  هب  طوبرم  لامعا  : لوا 992لصف 

992هراشا

[ ءالخلا تیب  بادآ  ]994

[ وضو بادآ  ]995
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[ نتفر دجسم  بادآ  ]996

[ زامن بادآ  ]997

[ بیقعت تلیضف  ]1001

1001هراشا

[ كرتشم تابیقعت  ]1002

1002هراشا

[ مالّسلا اهیلع  ارهز  ۀمطاف  ترضح  حیبست  : لّوا ]1002

[ تبرت حیبست  تلیضف  ]1003

[ ...تیفیک نیا  هب  زامن  مالس  زا  سپ  ریبکت  هبترم  هس  نتفگ  : مود ]1003

[ ...دزرمایب ار  ناهانگ  هک  زامن  زا  سپ  اعد  نیا  دناوخ  : موس ]1004

[ ...اعد نیا  دناوخ  : مراهچ ]1004

[ ...اعد نیا  ندناوخ  : مجنپ ]1005

[ ...اعد نیا  ندناوخ  : مشش ]1005

[ ...تاملک نیا  نتفگ  : متفه ]1006

[ ...کلم هیآ  تداهش و  هیآ  یسرکلا و  هیآ  دمح و  : متشه ]1006

[ ...یلذه ۀبیش  ياعد  ندناوخ  : مهن ]1007

[ هعبرا تاحیبست  ندناوخ  : مهد ]1008

[ ...دیوگب ار  تاملک  نیا  هبترم  هس  : مهدزای ]1008

[ ...دناوخب ار  روثأم  لیلهت  نیا  : مهدزاود ]1009

[ ...دناوخب ار  اعد  نیا  : مهدزیس ]1009

[ ...ددرگن هاگآ  شتشز  لامعا  زا  تمایق  زور  رد  ات  دناوخب  ار  اعد  نیا  : مهدراهچ ]1009

[ ...دناوخب یتسدگنت  يرامیب و  عفر  يارب  ار  اعد  نیا  : مهدزناپ ]1010

[ ...دناوخب ار  تاملک  نیا  : مهدزناش ]1010

[ ...دناوخب ار  نونکم  ياعد  : مهدفه ]1010

[ ...دروآ اجب  ار  لمع  نیا  : مهدجه ]1011

[ ...تسا ناهانگ  هدنزرمآ  هک  دناوخب  ار  اعد  نیا  : مهدزون ]1012

[ ...دناوخب هبترم  هس  ار  تایآ  نیا  : متسیب ]1012

[ ...دناوخب رمع  لوط  تهج  ار  اعد  نیا  : مکی تسیب و  ]1013

حبص زامن  هب  صتخم  تابیقعت  رکذ  1014رد 
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1014هراشا

[ دیوگب هیلا  بوتا  یبر و  هللا  رفغتسا  هبترم  داتفه  : لوا ]1014

[ دناوخب دیحوت  هروس  هبترم  هدزای  : مود ]1014

[ ...دنیبن یهورکم  چیه  زور  نآ  رد  ات  دیوگب  ار  تاملک  نیا  هبترم  دص  : مّوس ]1016

[ ...دناوخب ار  ردق  هروس  : مراهچ ]1016

[ ...دشاب ناما  رد  یگناوید  يروک و  زا  ات  دیوگب  ار  تاملک  نیا  هبترم  هد  : مجنپ ]1016

[ ...دزادنا ریخات  وا  لجا  رد  ادخ  ات  دناوخب  ار  اهاعد  نیا  : مشش ]1016

[ نآ يدیپس  هب  مشچ  یهایس  زا  دوب  دهاوخ  رت  کیدزن  ادخ  مظعا  مسا  هب  نآ  هطساوب  هک  دیوگب  هبترم  دص  ار  تاملک  نیا  : متفه ]1018

[ ...دراد هارمه  هب  يزاین  یب  هک  دیوگب  ار  تاملک  نیا  هبترم  هد  : متشه ]1018

[ ...دنک ادا  ار  شضرق  یلاعت  قح  هک  دناوخب  ار  اعد  نیا  : مهن ]1019

[ ...تسیرامیب یناشیرپ و  یتسدگنت و  عفر  بجوم  هک  دناوخب  ار  اعد  نیا  : مهد ]1019

[ ...ادخ زا  تسا  يدهع  نتفرگ  هک  دناوخب  ار  اعد  نیا  : مهدزای ]1020

[ ...دنامب ناما  رد  خزود  شتآ  زا  ات  دناوخب  ار  اعد  ود  نیا  : مهزاود ]1020

رکش 1021ةدجس 

1021هراشا

[ رکش هدجس  رد  هدراو  ياهاعد  ]1023

تسا نآ  بورغ  باتفآ و  عولط  نیب  ام  هب  قلعتم  هک  يروما  لامعا و  زا  يرصتخم  نایب  رد  : مود 1026لصف 

موس 1029لصف 

مراهچ 1034لصف 

1034هراشا

[ رضتخم ناسآ و  تروص  هب  : بش زامن  تّیفیک  ]1036

مجنپ 1041لصف 

مشش 1049لصف 

1049هراشا

: تسا نیا  شیاعد  تسا و  مالّسلا  هیلع  نانموم  ریما  هب  بوسنم  تعاس  نیا  ، باتفآ عولط  ات  تسا  رجف  عولط  زا  : لّوا 1049تعاس 

: تسا بوسنم  مالّسلا  هیلع  یبتجم  ترضح  هب  و  [، قرشم قفا  یخرس  نتفر  رانک  ینعی  ] هرمح باهذ  ات  تسا  باتفآ  عولط  زا  : مود 1050تعاس 

مالّسلا هیلع  نیسح  ترضح  هب  هک  [ زور ندمآ  الاب  ] راهن عافترا  ات  تسا  [ قرش رد  دیشروخ  رون  دیومع  نوتس  ندش  ادیپان  ] عاعش باعذ  زا  : مّوس 1050تعاس 

: تسا بوسنم  مالّسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  هب  ،و  تسا [ یعرش رهظ  ماگنه  ] سمش لاوز  ات  راهن  عافترا  زا  : مراهچ 1051تعاس 

هب هکنآ  زا  سپ  تعکر  راهچ  رادقم  ات  تسا  سمش  لاوز  زا  : مجنپ 1051تعاس 
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: تسا بوسنم  مالّسلا  هیلع  قداص  رضح  هب  هک  تسا  رهظ  زامن  ماگنه  ات  هتشذگ  لاوز  زا  تعکر  راهچ  ةزادنا  هب  : مشش 1051تعاس 

بوسنم مالّسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  هب  هک  رصع  زا  شیپ  تعکر  راهچ  رادقم  ات  ، تسا رهظ  زامن  ماگنه  زا  : متفه 1052تعاس 

یسوم نب  یلع  هب  هک  رصع  زامن  ماگنه  ات  تسا  رهظ  زا  دعب  تعکر  راهچ  رادقم  زا  : متشه 1052تعاس 

ماگنه زا  : مهن 1053تعاس 

ات ، رصع زامن  ماگنه  زا  سپ  تعاس  ود  : مهد 1053تعاس 

: تسا بوسنم  مالّسلا  هیلع  يرگسع  ترضح  هب  هک  تسا  نآ  ندش  درز  ات  دیشوخ  ندش  درز  زا  شیپ  : مهدزای 1054تعاس 

بوسنم مالّسلا  هیلع  رصع  ماما  هب  هک  ، نآ بورغ  ات  تسا  دیشروخ  ندش  درز  زا  : مهدزاود 1054تعاس 

[ درادن ینیعم  تعاس  هب  صاصتخا  هک  زور  ره  ياهاعد  ]1055

هدماین اهنآ  رکذ  « حیتافم » رد هک  بحتسم  ياهزامن  نایب  رد  مود  1061باب 

[ یبارعا زامن  ]1061

[ هیده زامن  ]1062

[ نفدلا هلیل  زامن  ]1063

[ رگید تّیم  زامن  ]1063

[ ردام ردپ و  يارب  دنزرف  زامن  ]1065

[ هنسرگ زامن  ]1065

[[ ینید دیاقع  دروم  رد  یناسفن  ياه  هسوسو  :] سفن ثیدح  زامن  ]1065

[ عاقّرلا تاذ  هراختسا  زامن  ]1066

[ ناطلس متس  تیافک  ،و  ضرق يادا  يارب  زامن  ]1068

[ تجاح زامن  ]1069

[ تاّمهم يارب  زامن  ]1069

[ یتخس ترسع و  عفر  زامن  ]1070

[ يزور ندش  دایز  يارب  زامن  ]1070

[ يزور ندش  دایز  يارب  رگید  زامن  ]1070

[ رگید زامن  ]1071

[ تجاح زامن  ]1071

[ تجاح عفر  يارب  رگید  زامن  ]1071

[ تجاح زامن  زاب  ]1073

[ رگید یتجاح  زامن  نینچمه  ]1073

[ رگید یتجاح  زامن  زین  ]1074
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[ رگید یتجاح  زامن  زین  ]1074

[[ ییوج هانپ  یهاوخداد و  : هثاغتسا ] هثاغتسا زامن  ]1077

[ مالّسلا اهیلع  لوتب  ترضح  هب  هثاغتسا  زامن  ]1077

[ مق سّدقم  رهش  یخسرف  کی  رد  نارکمج  دجسم  رد  مالّسلا  هیلع  تّجح  ترضح  زامن  ]1078

1078هراشا

[ ترضح نآ  رگید  زامن  زین  ]1079

[ ملاظ زا  فوخ  زامن  ]1081

[ هظفاح تّوق  نهذ و  يزیت  يارب  زامن  ]1081

[ ناهانگ شزرمآ  يارب  زامن  ]1081

[ تشهب رد  دوخ  هاگیاج  ندید  يارب  رگید  يزامن  ]1082

[ ناهانگ شزرمآ  يارب  يزامن  ]1082

[ تّیصو زامن  ]1082

[ وفع زامن  ]1082

هتفه ياهزور  1082ياهزامن 

[ هبنش زور  زامن  ]1082

[ هبنشکی زور  زامن  ]1083

[ هبنشود زور  زامن  ]1083

[ هبنش هس  زور  زامن  ]1084

[ هبنشراهچ زور  زامن  ]1084

[ هبنشجنپ زور  زامن  ]1084

[ هعمج زور  زامن  ]1084

هریغ بت و  اضعا و  للع  ماقسا و  مالآ و  تاذوع  هیعدا و  نایب  رد  مّوس  1084باب 

[ تیفاع ياهاعد  ]1084

[ هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  لوقنم  يرامیب  يافش  يارب  یلمع  ]1084

[ يرامیب عفر  يارب  رگید  یلمع  ]1086

[ تیفاع ياعد  ]1086

[ يرامیب عفر  يارب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  لوقنم  ییاعد  ]1086

[ يرامیب زا  تیفاع  تهج  هب  اضیا  ]1087

[ يرامیب عفر  يارب  نینچمه  ]1087
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[ درد عفر  يارب  مالّسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  ییاعد  ]1087

[ مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  لوقنم  درد  عفر  يارب  اضیا  ]1087

[ لفط يرامیب  تهج  هب  ]1088

[ دیدش درد  يارب  ]1088

[ مالسلا مهیلع  اضر  ماما  قداص و  ماما  رقاب و  ماما  زا  هخسن  هس  ]1088

[ مالسلا هیلع  نینموملا  ریما  زا  ییاعد  ]1089

[ تفای یم  نیکست  داهن  یم  يدرد  ره  رب  هک  یشاجن  هالک  ياعد  ]1089

[ داتسرف یشاجن  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  يزرح  ]1090

[ هروثأم تاذوع  ]1091

[ شوگ درد  رس و  درد  يارب  ذیوعت  ]1091

1091هراشا

[ دردرس يارب  زین  ]1091

[ هقیقش درد  يارب  ذیوعت  ]1092

[ شوگ ییاونشان  يارب  ]1092

[ ناهد درد  يارب  ]1092

[ نادند درد  يارب  ]1093

[ نادند درد  يارب  هدش يا  هبرجت  ياعد  ]1093

[ هنیس درد  يارب  ]1094

[ هفرس يارب  ]1094

[ مکش درد  يارب  ]1094

1094هراشا

[ نآ ریغ  مکش و  درد  يارب  زین  ]1094

[ جنلوق يارب  ]1096

[ جنلوق مکش و  درد  يارب  ]1096

[ لولاث يارب  ]1096

[ ندب ياه  مرو  يارب  ]1097

[ نانز نامیاز  يراوشد  عفر  يارب  ]1097

[ هتسب راک  شیاشگ  يارب  ]1098

[ بت نامرد  ياعد  ]1098
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[ ریحز ياعد  ]1101

[ مکش ةرقرق  ياعد  ]1101

[ صرب ياعد  ]1102

[ ءابوق لمد و  يرگ و  يرامیب  يارب  ]1102

[[ یلسانت تلآ  ] تروع درد  يارب  ]1103

[ وناز درد  يارب  ]1103

[ مشچ درد  يارب  ]1104

[ غامد نوخ  يارب  ]1105

[ رحس نالطب  ياعد  ]1105

[ مخز مشچ  زا  تظافح  ياعد  ]1106

1106هراشا

[ مخز مشچ  زا  هانپ  ياعد  نینچمه  ]1107

[ اهنآ ریغ  تاناویح و  يارب  مخز  مشچ  هانپ  ياعد  ]1107

[ ناطیش ۀسوسو  عفد  يارب  ]1107

[ دزد زا  ینمیا  يارب  ]1108

[ برقع زا  ظفح  ياعد  ]1108

هدش باختنا  « یفاک » فیرش باتک  زا  هک  تسا  ییاهاعد  نایب  رد  مراهچ  1109باب 

1109هراشا

: تساعد هد  نآ  و.تشذگ  شیپ  لوصف  رد  هچنآ  زا  ریغ  ماش  حبص و  تقو  يارب  هدراو  ياهاعد  یضعب  رد  : لوا 1109لصف 

: تفگ یم  دش  یم  حبص  دراو  نوچ  مالّسلا  هیلع  داجس  ترضح  : هدش تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  : 1109لوا

لیئربج ياهلاب  زا  یلاب  هب  : دیوگب هبترم  هس  ، دوش یم  بش  لخاد  یتقو  ار  تاملک  نیا  سکره  : هدش لقن  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  : 1109مود

: وگب يوش  بش  دراو  نوچ  : هدش تیاور  ترضح  نآ  زا  نینچمه  : 1109موس

: هدش تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  : 1109مراهچ

: وگب هبترم  متفه  ، يدروآ اجب  حبص  برغم و  زامن  نوچ  : هدش لقن  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  : 1112مجنپ

حبص يارب  اعد  نیا  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : 1112مشش

ماش حبص و  ره  رد  ار  اعد  نیا  ندناوخ  ، يدرک كرت  ار  هچره  : هدش تیاور  ترضح  نآ  زا  :و  1113متفه

[ ...دیوگب رجف  عولط  متگنه  رد  تسا  هدش  تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : متشه ]1115

[ ...ییوگ یم  ماش  حبص و  هدش  تیاور  مالّسلا  هیلع  داوج  ترضح  زا  : مهن ]1115

: دومرف یّقر  دواد  هب  : هدش لقن  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  : 1115مهد
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ندش رادیب  ندیباوخ و  تقو  يارب  هدراو  ياهاعد  یضعب  نایب  رد  : مود 1115لصف 

دوش یم  هدناوخ  هناخ  زا  ندمآ  نوریب  ماگنه  هک  اعد  دنچ  نایب  رد  موس  1118لصف 

زامن زا  سپ  زامن و  زا  شیپ  يارب  ةدراو  ياهاعد  زا  یضعب  رکذ  رد  : مراهچ 1120لصف 

يزور قزر و  ینوزف  يارب  ةدراو  ياهاعد  زا  یضعب  نایب  رد  : مجنپ 1123لصف 

ضرق يادا  يارب  اعد  ود  نایب  رد  مشش  1125لصف 

اهنآ ریغ  سرت و  مغ و  هودنا و  عفد  يارب  هدراو  ياهاعد  نایب  رد  متفه  1126لصف 

اهیرامیب اهدرد و  يارب  اعد  دنچ  نایب  رد  : متشه 1131لصف 

تسا تاذوع  اهزرح و  یضعب  رد  : مهن 1132لصف 

ایند جیاوح  يارب  هک  رصتخم  ياعد  دنچ  نایب  رد  : مهد 1134لصف 

.دنا هدش  باختنا  دنتسه  سوواط  نبا  دّیس  نیدلا  یضر  ياه  هتشون  زا  ود  ره  هک  « ینتجم »و« تاوعدلا جهم  » باتک زا  اهاعد  اهزرح و  نیا  رصتخم  ياهاعد  اهزرح و  زا  یضعب  نایب  رد  : مجنپ 1157باب 

[ هلآ هیلع و  هللا  یلص  مالسا  مرکم  یبن  زا  لوقنم  : لوا ]1157

: مالّسلا اهیلع  همطاف  ترضح  زرح  : 1158مود

: مالّسلا هیلع  نیدباعلا  نیز  ترضح  زرح  : 1158موس

: مالّسلا هیلع  قداص  ترضح  زرح  : 1159مراهچ

: مالّسلا هیلع  رفعج  نب  یسوم  زرح  : 1159مجنپ

: تسا مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  زرح  بیجلا  هعقر  : 1160مشش

: مالّسلا هیلع  داوج  ترضح  زرح  : 1161متفه

: مالّسلا هیلع  يداه  ترضح  زرح  : 1162متشه

: مالّسلا هیلع  يرگسع  ترضح  زرح  : 1162مهن

: مالّسلا هیلع  مئاقلا  انالوم  زرح  : 1162مهد

: مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  تونق  : 1162مهدزای

: دشاب یم  سنا  ّنج و  زا  ناما  هک  : تسا مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  ترضح  ياعد  : 1163مهدزاود

: هدمآ هبرجت  هب  ياعد  : 1163مهدزیس

: مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  ترضح  ياعد  : 1164مهدراهچ

: مالّسلا هیلع  رقاب  ترضح  زا  تسا  ییاعد  : 1164مهدزناپ

[ اهتساوخرد هب  لین  يارب  یهاوخ  ببس  ياهاعد  ] لئاسملا یلا  لئاسولا  هیعدا  : مه 1165هدزناش 

1165هراشا

[ یهاوخریخ ] هراختسا 1165تاجانم 

[ یشوپ مشچ  ] هلاقتسا 1166تاجانم 
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رفس 1167تاجانم 

يزور بلط  1168تاجانم 

[ ییوج هانپ  ] هذاعتسا 1170تاجانم 

هبوت بلط  1170تاجانم 

: جح بلط  1172تاجانم 

[ متس ندش  فرطرب  ] ملظ فشک  1173تاجامن 

: ادخ رکش  1173تاجانم 

جیاوح بلط  1174تاجانم 

: مالّسلا هیلع  قداص  ترضح  باجح  : 1175مهدفه

: مالّسلا هیلع  رفعج  نب  بسوم  باجح  : 1176مهدجه

: مالّسلا هیلع  داوج  ترضح  باجح  : 1176مهدزون

[ مالسلا هیلع  اضر  ترضح  زا  لوقنم  تدش  زا  ییاهر  يارب  : متسیب ]1176

: هدش لقن  سوواط  نبا  دّیس  ۀتشون  «، ینتجم » باتک زا  : هریغ قزر و  ياعد  : مکی 1177تسیب و 

زا لقن  هب  سیلبا  ّرش  عفد  ياعد  : مودو 1177تسیب 

[ هلآ هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا  لوقنم  لد  ندش  هدنز  يارب  : موس تسیب و  ]1177

[ هلآ هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا  لوقنم  گرم  ریخأت  يارب  : مراهچ تسیب و  ]1178

[ مالسلا هیلع  هلآ و  انیبن و  یلع  یسیع  ترضح  زا  لوقنم  یهدب  يارب  : مجنپ تسیب و  ]1178

هدنکارپ بلاطم  اهاعد و  زا  یضعب  رکذ  تایآ و  اه و  هروس  زا  یضعب  صاوخ  نایب  رد  مشش  1178باب 

گرم هب  طوبرم  ياهاعد  بادآ و  زا  یضعب  رد  : 1196همتاخ

[ تیصو رما  رب  دیکأت  ]1196

[ دنراذگ یم  تیم  هارمه  هک  هتشون يا  ]1198

[ وا هب  جرف  تاملک  نیقلت  رضتحم و  بادآ  ]1200

[ تیم نفک  ]1200

[ تیم لسغ  بادآ  تیفیک و  ]1201

[ تیم زامن  ]1202

[ هزانج عییشت  ]1204

[ تیم قح  رد  رفن  لهچ  تداهش  ]1206

[ تیم نفد  هزانج و  لمح  بادآ  ]1206

[ تیم نیقلت  ]1208
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[ هلاسر نیا  همتاخ  ]1210

زکرم 1212هرابرد 
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 ( ناسآ شراگن  نانجلا (  حیتافم  دیدج  بختنم 

باتک تاصخشم 

.1319  - 1254 سابع ، یمق ، هسانشرس : 

هدیزگرب  . یبرع یسراف -   . نانجلا حیتافم  يدادرارق :  ناونع 

هدیزگرب .یبرع  یسراف -  .نآرق 

.نایراصنا نیسح  همجرت  یمق ؛ ] سابع   (/] ناسآ شراگن  نانجلا (  حیتافم  دیدج  بختنم  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1388 نافرعلاراد ،  مق :  رشن :  تاصخشم 

.ص 352 يرهاظ :  تاصخشم 

9-29-2939-964-978: لایر 30000 کباش : 

اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

اه همجرت   -- اه هدیزگرب   . نآرق عوضوم : 

اهاعد عوضوم : 

هدنروآدرگ  -، 1323 نیسح ، نایراصنا ، هدوزفا :  هسانش 

BP267/8/ق9م704212737 1388 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/772 ییوید :  يدنب  هدر 

1876071 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

رشان همدقم 

دراد تموکح  دوهش  بیغ و  روشک  تعیبط و  ملاع  تادوجوم  رصانع و  ماسجا و  هّرذ  هّرذ  نوئـش  مامت  رد  هک  یتیعقاو  یلاعت  همـسب 
یم لئان  دوخ  زاین  دح  رد  تاضویف  تفایرد  هب  يونعم  يدام و  ۀـلحرم  ود  رد  شنیرفآ  أدـبم  زا  ، یتسه تادوجوم  مامت  هار  نیا  زا  و 

.تساعد ، دنوش

مامت دوجو  تاـنئاک و  ۀـمه  روهظ  تادوجوم و  ماـمت  ّتیدوجوم  هک  ، تشادـن ناـکما  یتسه  ، ناـنامهم تاـیح  ۀـمادا  دوبن  اـعد  رگا 
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.تساعد تکرب  زا  نایملاع 

.تسا نایناهج  مامت  هب  فطل  عبنم  زا  ضیف  ندناسر  يارب  یتمظعاب  لماع  ءاعد 

اب طاـبترا  ۀـقیرط  اـعد و  اـب  ار  دوخ  باحـصا  ناراـی و  ناتـسود و  هک  تسا  هدوب  رما  نیا  رب  مالـسلا  مهیلع  راـهطا  ۀـمئا  یتیبرت  ةویش 
میلعت ار  یلوم  اب  دـبع  طابترا  ۀـقیرط  ، دوخ ینارون  تالمج  تاملک و  اب  نیماضم  نیرت  یلاع  بلاغ  رد  هدومن و  انـشآ  قح  ترـضح 

يروآدرگ اب  ینابر  ناملاع  دندومن و  یم  میـسرت  يرـشب  ۀعماج  يارب  ار  یتیبرت  یـشرع  میهافم  نیرت  یلاع  نآ  رب  هوالع  دندومرف و 
.دنا هدومن  ءافیا  ار  یئازسب  مهس  میظع  تلاسر  نیا  رد  ، هیعدا

هماقم هّللا  یلعا  یمق  ساـبع  خیـش  جاـح  موحرم  نیثدـحملا  هقث  ریبخ  ملاـع  فیلأـت  ناـنجلا  حـیتافم  تمظعاـب  باـتک  ، ناـیم نیا  رد 
لماع ، دنمـشزرا رثا  نیا  هک  هتـشگ  بجوم  ینابر  ملاع  نآ  ّتین  صولخ  هدومن و  ادـیپ  نانمؤم  نایم  رد  ار  يا  هژیو  هاگیاج  فیرـشلا 

.دوش یقیقح  بوبحم  اب  نابحم  زا  يرایسب  لاصتا 

ینغ گنهرف  جیورت  ياتـسار  رد  رثا  نیا  رتهب  هچره  ۀئارا  تهج  یلاعلا  هلظ  دـم  نایراصنا  نیـسح  داتـسا  ترـضح  ققحم  دنمـشیدنا 
دندیسر هجیتن  نیا  هب  همجرت  لالخ  رد  هل  مظعم.دندومن  هیامنارگ  رثا  نیا  ۀمجرت  هب  مادقا  ، مالسلا مهیلع  تراهط  تمـصع و  تیبلها 

.دنیامن حیتافم  یسراف  نتم  یسیونزاب  هب  مادقا  ناگمه  مهف  تلوهس  يارب  هک 

1  : همدقم هحفص 
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خسن حیتافم و  ياه  همجرت  رگید  هب  تبسن  نآ  ياهیگژیو  زا  یخرب  هب  هک  دشاب  یم  هل  مظعم  ياسرف  تقاط  تامحز  لصاح  رثا  نیا 
: دوش یم  هراشا  دوجوم 

هیعدا یملع  قیقد  تاکن  ۀظحالم  اب  یبرع  نتم  زا  ناور  قیقد و  ۀمجرت 

شراگن ةویش  رییغت  اب  یسراف  نتم  ندرک  دمآراک 

هروس نتم  رب  روس  لئاضف  میدقت 

هتفه مایا  رد  هبنش  زور  ياعد  میدقت 

نامز بیترت  هب  ناضمر  كرابم  هام  ياهبش  لامعا  هیعدا و  میظنت 

باتک ياهتنا  رد  همجرت  اب  تاحلاصلا  تایقاب  جرد 

تسا هدوب  هدمآ  هراشا  تروص  هب  هک  زاین  دروم  یماسا  حیضوت 

تایآ سردآ  رکذ 

همویگ لخاد  رد  لدب  هخسن  لقن 

هحفص ةرامش  اب  یمق  سابع  خیش  جاح  موحرم  تاعاجرا  رکذ 

همجرت نتم و  دیدج  تباتک 

میراد ار  رکشت  لامک  دنا  هدومن  يرای  ار  ام  رثا  نیا  رشن  رد  هک  ینازیزع  هیلک  زا  نایاپ  رد 

نافرعلا راد  یتاقیقحت  یملع  زکرم 

2  : همدقم هحفص 
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نایراصنا نیسح  داتسا  راتفگ : شیپ 

راکـشآ و نابز  اب  دبع  نتفگ  نخـس  ،و  زابنا یب  يادخ  اب  تسد  یهت  هناقـشاع  تاجانم  ،و  زاین یب  ترـضح  اب  دنمزاین  زاین  زار و  ، اعد
.تسا ینغ  يدنمناوت  زا  فیعض  يریقف  تساوخرد  اتیاهن  ،و  زاس ببس  يالوم  اب  ، ناهن

.تسا تافص  ءامسا و  عماج  ،و  تاضویف همشچ  ،و  تالامک عبنم  زا  ترخآ  ایند و  ریخ  تساوخرد  ، اعد

هب ندیـسر  زاس  هنیمز  ،و  بولطم نتفاـی  هب  دـیما  ،و  بوبحم هاـگرد  هب  تجاـح  راـهظا  ،و  قوشعم هاگـشیپ  هب  قشاـع  زوسرپ  ۀـلان  ، اـعد
.تسا دوصقم 

.تساناوت هب  ناوتان  زاین  مالعا  ،و  دوهش بیغ و  ملاع  زا  نیکتسم  ییادگ  ،و  دوجو کلام  زا  نیکسم  لاؤس  ، اعد

یتسین قح و  ربارب  رد  دـبع  ،و  دـنمورین رـضحم  رد  ناوتان  زیزع و  هاگـشیپ  رد  لیلذ  نتـسشن  كاـخ  رب  ، رگناوت هب  اون  یب  لاـصتا  ، اـعد
.تسا دودحمان  روضح  رد  دودحم  ،و  ریبک هناتسآ  رد  ریقح  یتسه و  لباقم 

.تسا یناسنا  یهلا و  یششوک  ،و  الاو یشنم  ، وکین یشور  ، راوتسا رایسب  يراک  ، شزرااب هداعلا  قوف  یلمع  ، نارگ سب  یتدابع  ، اعد

تمالـس ، بلق يافـش  ، سفن جالع  ، حور نامرد  لماع  ، قلاخ اب  قولخم  طابترا  ، گرزب تیاهن  یب  هب  ، کچوک تیاهن  یب  لاـصتا  ، اـعد
.تسا ناسنا  یتوکلم  تیصخش  هناشن  ،و  لقع تینارون  ، نت

حالـس ،و  بر ترـضح  هاگـشیپ  رد  راـک  نیرت  بوـبحم  ،و  تمالـس ّتلع  ، تداعـس ناـبدرن  ، تداـبع نیرترب  ، تاـیاور ساـسارب  ، اـعد
.تسا نیمز  اه و  نامسآ  رون  ،و  نید نوتس  ، نمؤم

هلیـسو قح ، تمحر  بلج  ببـس  ، ردـق اـضق و  هدـننادرگ  رب  ، ناربماـیپ هحلـسا  ، يزور شخب  ینوزف  ، ییاـهر هار  ، یباـیماک دـیلک  ، اـعد
یفیلکت ، یهلا یلمع  ، اعد .تسا (1) یمسج  ینورد و  يرکف و  ياهدرد  نامرد  هیهلا و  تاضویف  شـشوج  هیام  ، هبوت هزاورد  ، شزرمآ

راکددم رای و  ، يراتفرگ نامز  هژیو  هب  مایا  همه  تسود  ، نیرق یب  یتقیقح  ، ریظن مک  یتدابع  ، یمالسا
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.تسا یهلا  تاکرب  قیاقح و  عبنم  یئاون و  یب  ماگنه  هب  ناسنا  نابیتشپ  ، یئاهنت راگزور 

بوچراهچ رد  یئاهاعد  مالسلا  مهیلع  ارهز  همطاف  يربک  هقیدص  موصعم و  ناماما  ،و  مالسا تمارکاب  لوسر  ،و  راوگرزب ناربمایپ  زا 
ياملع هناتخبـشوخ  هک  هدـش  رداص  یـشرع  یتریـس  تروص و  ،و  تینارون تیبذاج و  اب  هارمه  ، میهافم نیرترب  ،و  نیماـضم نیرتاـبیز 

ییاه باتک  رد  ار  اهنآ  نامز  هب  نامز  هرود و  هب  هرود  تیاده  هار  نایانیب  ،و  تیب لها  هسردـم  تمارکاب  نادنمـشناد  هعیـش و  گرزب 
لیاـسم نیرت  یلاـع  يواـح  هدـش  نیودـت  اـعد  هنیمز  رد  هک  اـه  باـتک  نآ  زا  کـیره  هک  دـنا  هدروآدرگ  اـعد  باـتک  ماـن  هب  هژیو 

هب اعد  هژیو  تاقوا  دوخ و  صاخ  نامز  رد  ،و  تسا یترخآ  ییایند و  يدرف و  ، یگداوناخ ، یعامتجا ، یـسایس ، یلمع ، یقالخا ، يداقتعا
بناج هب  ناگتـشگ  مگ  لیلد  ،و  قح يوس  هب  لاح  لـها  ياـمنهار  رحـس  ماـگنه  اـصوصخم  كربتم و  ياـه  بش  اـهزور و  رد  هژیو 

.تسا نادنمدرد  درد  يافش  ،و  نادنمزاین تاجاح  هدنروآرب و  ،و  تیاده

هقث موـحرم  تمارک  اـب  دـباع  ، صلخم ثّدـحم  ، هنازرف ملاـع  هب  سوـفن  تـیبرت  قیاـقح و  ناـیب  یناـشفارون و  تبوـن  هـک  یماـگنه  -1
قحلا هک  نانجلا  حیتافم  مان  هب  یباتک  ، ثیدـح عبانم  ،و  دوخ زا  شیپ  ياعد  ياه  باتک  زا  ، دیـسر یمق  سابع  خیـش  جاح  نیثدـحملا 

.دومن زاین  یب  اه  باتک  رگید  زا  ار  نایتاجانم  هک  تخاس  مهارف  تسا  نانجلا  حیتافم 

رد اج  همه  دوب  شراوازـس  هکنانچ  درک و  ریخـست  ار  مرح  هب  مرح  ، روشک هب  روشک  ، رهـش هب  رهـش  ، هیرق هب  هیرق  ، هناخ هب  هناخ  حیتافم 
.تفرگ شفلؤم  صولخ  یتسرد و  یکاپ و  زا  هیام  تروص  نیا  هب  باتک  نیا  ندومن  هولج  ،و  تفرگ رارق  دیجم  نآرق  رانک 

نایاپ زا  سپ  هک  تسناد  یم  هیاپ  نیا  رب  نآرق  رانک  رد  اج  همه  ار  شباتک  یلجت  ّتلع  ناگرزب  تیاور  هب  انب  سابع  خیـش  موحرم  -2
امهیلع هّللا  مالـس  ارهز  همطاف  يربک  هقیدـص  ترـضح  ایبنا  تافـص  هنیئآ  ،و  اـه شزرا  هشیر  تمظع  اـب  حور  هب  ار  شباوث  ، شفیلأـت

.تسا هدومن  هیده 

اب ار  باتک  نیا  همه  مردپ  : دومرف بناجنیا  هب  هداز  ثدحم  نسحم  خیش  جاح  مالـسالا  هجح  ترـضح  موحرم  نآ  راوگرزب  دنزرف  -3
.دیامن وضو  دیدجت  موزل  تروص  رد  ات  دوب  شرانک  رد  باتک  نیا  فیلأت  نامز  رد  بآ  یفرظ  هراومه  تشون و  وضو 
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بانج نآ  هب  اعد  لـها  راـک و  تسرد  یـصخش  : دومرف ریقف  نیا  هب  ینیمخ  ترـضح  هیهلا  فراـعم  فراـع  ، ریظن مک  هنازرف  هداون  -4
رگا دیدیناسر  ماجنا  هب  ار  یحور  كولس  يونعم و  جرادم  نآ  تکرب  زا  امش  هدیـسر و  امـش  هب  هتـشذگ  دیتاسا  زا  هک  يرکذ  : تفگ

: دوب نیا  نآ  دومرف و  هملک  کی  وا  خساپ  رد  یتاجانم  گرزب و  ینیمخ  ، دیراذگب مرایتخا  رد  دیناد  یم  تحلصم 

.نانجلا حیتافم 

هب دناوت  یم  يدنمزاین  ره  ، دراد رارق  نآ  رد  ینامسآ  یشرع و  يزور  قزر و  عون  ره  هک  تسا  يا  هدرتسگ  يونعم  هرفـس  حیتافم  -5
.دوش دنم  هرهب  نآ  زا  شبلق  ناج و  زاین  هزادنا 

تاعاس هچرگ  باتک  نیا  هب  دناوت  یمن  یسک  : دنیوگ یم  هک  تسا  داریا  ياج  هچ  تسیونعم  زا  تسد  یهت  ربخ و  یب  یهورگ  يارب 
صاصتخا باتک  نیا  ندـناوخ  ار  دوخ  بش  زور و  هک  هدـش  توعد  اعد  لـها  زا  رگم  !؟ دـنک لـمع  ددرگ  ربارب  دـنچ  شبـش  زور و 

يارب شبش  زور و  تاعاس  زا  یکدنا  رادقم  هب  شتقاط و  هزادنا  هب  تسا  مزال  یناسنا  ره  رب  ، تسا هّینابر  تاضویف  عبنم  حیتافم  ، دنهد
.دنک هدافتسا  نآ  زا  اعد  هب  لاصتا  رطاخ  هب  ،و  شنورد ياهدرد  نامدرد  شناج و  هیفصت 

تسا و حیتافم  رد  هک  یئاه  ترایز  اهاعد و  يارب  هدش  ررقم  ياه  باوث  زا  رکفنشور  هبش  رکفنـشور و  ناشدوخ  ياعدا  هب  یهورگ 
دیاب ، دنشاب هتـشادن  لوبق  ار  راثآ  اه و  باوث  نآ  دیاش  نآ و  يروابان  یتفگـش و  رد  هدش  نایب  اهاعد  زا  یخرب  يارب  هک  يراثآ  زا  زین 

اطع شهاگرد  نایادگ  هب  شتیاهن  یب  هنازخ  زا  هک  وا  باسح  یب  شاداپ  میظع و  رجا  زا  دیا و  هتخانـشن  ار  ادخ  امـش  : تفگ نانآ  هب 
یتفگـش ياج  هچ  ! تسا ربارب  رفک  اب  هک  یلایخ  ، تسا دودحم  وا  فاطلا  تایانع و  هنازخ  دینک  یم  لایخ  ،و  دـیتسه ، ربخ یب  دوش  یم 

هجیتن دزادرپب و  شا  یتاجانم  هدـنب  هب  تیاهن  یب  شاداپ  دوخ  تیاهن  یب  هنازخ  زا  دـهاوخب  وا  تیاـهن  یب  تاذ  رگا  تسا  يرواـبان  و 
!؟ دهد ققحت  يرهاظ  راثآ  رد  ار  شیاعد 

زا ثیدح  ياهباتک  نیربتعم  رد  هک  یطیارـش  ، دننک تیاعر  ار  یطیارـش  تسا  مزال  اعد  تباجتـسا  يارب  هک  دـننادب  دـیاب  اعد  لها  -6
: هلمج زا  تسا  هدش  تیاور  ناموصعم  نابز 
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زا بـلق  ندوـب  كاـپ  ، مارح هـمقل  زا  مکــش  ندوـب  یلاـخ  دــننام  ینطاـب  تراـهط  ،و  وـضو نتــشاد  صوـصخ  هـب  يرهاـظ  تراـهط 
عـضاوت ینتورف و  کشا و  ،و  مدرم یلام  قوقح  زا  یگدـنز  ياضف  ندوب  یلاخ  ،و  یهاوخ ترهـش  ، قافن ، هنیک ، رورغ ، ربک ، دـسح ، اـیر

.رحس ماگنه  هژیو  هب  بش  لد  رد  اعد  دناوخ  ،و  اعد هصرع  هب  ندرب 

نز درم و  نارازه  زور  هنابـش  ،و  دشاب یلاخ  نآ  زا  هک  تسا  یئاج  رتمک  ،و  دش عقاو  نامیا  لها  لوبقم  نانجلا  حیتافم  هک  اجنآ  زا  -7
یملع یئاشنا  هکنآ  یسراف  نتم  زا  یّمهم  شخب  كرد  مهف و  ،و  دننک یم  هعجارم  نآ  هب  هفرشم  دهاشم  دجاسم و  لزانم و  رد  نمؤم 
هزاجا اب  قح و  قیفوت  هب  تسا  لکـشم  لد  لـها  ناـناوج  هژیو  هب  یتاـجانم  نارهاوخ  ناردارب و  زا  یهورگ  يارب  ، دراد سونأـم  ریغ  و 

هب ار  یـسراف  نتم  مامت  یمق  ثّدحم  موحرم  تمارک  اب  دنزرف  هداز  ثدحم  نسحم  خیـش  جاح  ياقآ  بانج  مالـسالا  هجح  ترـضح 
.مدومن همجرت  هداس  يرثن  هب  ار  اهاعد  همه  نتم  راگدرورپ  فطل  اب  ،و  مدنادرگرب ناگمه  مهف  روخرد  زور و  ملق  ناور و  یکبس 

يونعم تقیقح  نیا  لوغشم  هک  یتدم  رد  مشاب  هتشاد  يا  همانرب  مهاوخ  یمن  متساوخن و  تیب  لها  مولع  هب  تمدخ  زج  هک  ریقف  نیا 
لمع نیا  هب  تبسن  ،و  مدرک یط  بوبحم  قیفوت  هب  بوبحم  ترضح  هاگرد  هب  عرـضت  مشچ و  کشا  اب  یهاگ  وضو و  اب  ار  هار  مدوب 
رورس ، نادیهش ياوشیپ  تمظع  اب  حور  هب  ار  نآ  دشاب  ررقم  نآ  يارب  یـشاداپ  ادخ  دزن  هچنانچ  ، مرادن ، یـشاداپ تشاد  مشچ  كدنا 

همه زا  مراد و  یم  میدـقت  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  هّللا  دـبع  وبا  ترـضح  ازج  زور  عفاـش  ، ناـفراع بلق  غارچ  ، ناـمیرک ةوسا  ، ناقـشاع
مرـسمه و هژیو  هب  مردام و  ردـپ و  نم و  دـندرب  يونعم  هدافتـسا  باتک  نیا  زا  یئاج  ره  رد  مراد  تساوخرد  هناـسمتلم  ناگدـنناوخ 

مرح صوصخ  هب  هفرـشم  دـهاشم  رد  دـننک و  اعد  دـندومن  مهارف  ترتع  ادـخ و  باتک  هب  ار  مزیچان  تمدـخ  هنیمز  هک  ار  منادـنزرف 
نیا يارب  قح  هاگـشیپ  زا  ترفغم  بلط  زا  متامم  رد  هچ  تاـیح و  رد  هچ  مالـسلا  اـمهیلع  اـضر  ترـضح  ءادهـشلا و  دیـس  ترـضح 

.دنیامنن غیرد  تسدیهت 

نایراصنا نیسح  : ریقف
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نانجلا حیتافم  همجرت 

[ نآرق هروس  دنچ  رکذ  رد  همدقم  ]

سی ةروس  تلیضف 

هراشا

یلاعت قح  يدونشخ  يارب  ار  ( سی ) ةروس هک  ره  : هدش تیاور  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا و  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  ( حانجلا حیتافم  ) باتک رد 
هدومن تئارق  ار  نآرق  هبترم  هدزاود  ایوگ  هک  دـنک  تیاـنع  يرجا  ناـنچ  وا  هب  دـیامرف و  شزرمآ  لومـشم  ار  وا  راـگدرورپ  ، دـناوخب

هک دـنوش  یم  لزان  هتـشرف  هد  نآ  زا  یفرح  ره  ضوع  هب  دوش  هدـناوخ  يرامیب  دزن  هاـگره  هک  تسا  نآ  هروس  نیا  صاوخ  زا.تسا 
شا هزانج  عییشت  رد  هدیدرگ و  رضاح  شحور  ضبق  ماگنه  هب  و.دننک  یم  شزرمآ  بلط  وا  يارب  هداتـسیا و  فص  هب  رامیب  ربارب  رد 

ماگنه ار  هروس  نیا  شدوخ  هک  يرامیب  ره  دوب و  دنهاوخ  وا  رانک  رد  شنفد  تقو  هب  دنناوخ و  یم  زامن  وا  رب  دـنیامن و  یم  تکرش 
دریم یم  وا  سپ  دـناشون ، یم  وا  هب  تشهب  تبرـش  زا  یماـج  ، تشهب راد  هنازخ  ناوضر  ، دـنناوخب وا  يارب  اـی  دـناوخب  گرم  تارکس 

ات ددرگ  یمن  ناربمایپ  ياهضوح  زا  یضوح  هب  دنمزاین  تسا و  باریس  هک  یلاحرد  دوش  یم  هتخیگنارب  تسا و  باریس  هک  یلاحرد 
شا هدننک  تئارق  هب  ار  ترخآ  ایند و  ریخ  ( سی ) ةروس : هدش تیاور  زین  و.تسا  باریـس  هک  یلاحرد  دوش  یم  تشهب  دراو  هک  ینامز 

یم اور  ار  وا  تاجاح  همه  هدومن و  فرطرب  وا  زا  ار  يّرـش  ره  هکلب  دـیامن  یم  عفد  ار  ترخآ  لاوها  اـیند و  يـالب  وا  زا  ،و  دـناسریم
هنوگره دوب و  دهاوخ  تمحر  رازه  تکرب و  رازه  رون و  رازه  نآ  ةدنونـش  يارب  تسا و  جح  تسیب  اب  ربارب  هروس  نیا  ندناوخ.دنک 

.دش دهاوخ  فرطرب  وا  زا  يرامیب  ینمشد و 

ناگدرم باذع  ادخ  دناوخب  ار  ( سی ) هروس دوش و  ناتـسربق  دراو  هک  ره  : هدش تیاور  مّلـس  هلآ و  هیلع و  ّهلا و  یّلـص  ادـخ  لوسر  زا 
سکره : هدـش تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا.داد  دـهاوخ  رارق  تانـسح  وا  يارب  اهنآ  دادـعت  هب  هداد و  شهاـک  ، ار ناتـسربق  نآ 

وا رب  هتشرف  رازه  ادخ  ، دناوخب باوخ  زا  شیپ  هنابش  ار  نآ  سکره  تسا و  ظوفحم  قوزرم و  بش  ات  دناوخب  زور  رد  ار  ( سی ) ةروس
دراو ار  وا  ادـخ  ، دـسر ارف  شگرم  زور  نامه  رد  رگا  دـننک و  ظـفح  یتفآ  ره  زا  هدـش و  هدـنار  ناطیـش  ره  ّرـش  زا  ار  وا  هک  دراـمگ 

.دیامن تشهب 

[ سی هروس  ]

یهار رب  یناگداتسرف  زا  وت  دیدرت  یب  هک  میرک  نآرق  هب  دنگوس  سی  تسا  یگشیمه  شا  ینابرهم  رایسب و  شتمحر  هک  ادخ  مان  هب 
[ يراد رارق  ] تسار
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زا ] تلع نیا  هب  دـنا و  هدادـن  میب  ار  ناشناردـپ  هک  یهد  میب  ار  یمدرم  ات  تسا  نابرهم  ریذـپان و  تسکـش  ياناوت  ةدـش  لزاـن  [ نآرق ]
رب ییاه  لغ  ام  املـسم  دنروآ  یمن  نامیا  ببـس  نیا  هب  ، تسا هدش  تباث  ققحم و  ناشرتشیب  رب  باذع  نامرف  انیقی.دـنربخ  یب  [ قیاقح

تـشپ زا  یلیاح و  ناشیور  شیپ  زا  تسا و  هدـنام  الاب  ناشیاهرـس  هک  يروط  هب  دراد  رارق  ناشیاه  هناچ  ات  هک  میا  هداـهن  ناـشندرگ 
يارب ،و  دـننیب یمن  ار  قیاقح  رطاـخ  نیا  هب  ، میا هدـناشوپ  ورف  ار  ناشناگدـید  ریگارف  تروص  هب  ،و  میا هداد  رارق  یلیاـح  [ زین ] ناـشرس
نآرق زا  هک  تسا  یشخبرمث  یـسک  يارب  طقف  تنداد  میب  دنروآ ، یمن  نامیا  ، یهدن ناشمیب  ای  یهد  ناشمیب  هچ  تسا  ناسکی  نانآ 

ار ناگدرم  ام  دیدرت  یب  هد  هدژم  شزرااب  وکین و  یـشاداپ  شزرمآ و  هب  ار  وا  سپ  ، دسرتب نامحر  يادـخ  زا  ناهن  رد  دـنک و  يوریپ 
یباتک رد  ار  زیچ  همه  مینک و  یم  تبث  ار  ناشیا  زا  هدناماجرب  [ ياه يدب  اه و  یبوخ  دنا و[ هداتـسرف  شیپ  ار  هچنآ  مینک و  یم  هدنز 

نآ لها  [ دنراد هنامصخ  دروخرب  وت  اب  هک  ] نانآ يارب  میا و  هدرمـش  رب  [ تسا ظوفحم  حول  نآ  تساه و  باتک  ۀمه  لصا  هک  ] نشور
دندرک و راکنا  ار  ود  نآ  سپ  ، میداتسرف نانآ  يوس  هب  ار  ربمایپ  ود  هک  ینامز  ، دندمآ اجنآ  هب  ناربمایپ  هک  یماگنه  ، نزب لثم  ار  رهش 

ییاهرـشب زج  امـش  : دنتفگ رهـش ] لها  ] .دنا هداتـسرف  امـش  يوس  هب  ار  ام  : دـنتفگ [ یگمه ] سپ ، میدرک تیوقت  ار  نانآ  یموس  ربمایپ  اب 
انیقی هک  دناد  یم  نامراگدرورپ  : دنتفگ.دییوگ یم  غرود  طقف  امـش  ، تسا هدرکن  لزان  يزیچ  چیه  نامحر  [ يادخ دیتسین و[ ام  دننام 

دب لاف  یموش و  هب  ار  امـش  ام  انامه  : دنتفگ تسین  [ یحو مایپ  ] راکـشآ ندناسر  زج  ام  ةدهع  رب  ،و  میا هدـش  هداتـسرف  امـش  يوس  هب  ام 
دیسر دهاوخ  امـش  هب  یکاندرد  هجنکـش  ام  يوس  زا  ،و  مینک یم  راسگنـس  ار  امـش  اعطق  ، دیتسیان زاب  [ دوخ توعد  زا   ] رگا ، میا هتفرگ 
رکذت نآ  ] دنهد رکذت  امش  هب  رگا  ایآ  ![ اتفگـش ، تسا هانگ  نایغط و  رفک و  ۀجیتن  یموش  نیا  [و  تسامـش دوخ  زا  امـش  یموش  : دنتفگ

رهش ۀطقن  نیرترود  زا  و.دیراکزواجت  یمدرم  امش  هکلب  [ تسین ام  زا  یموش  ، هن ؟ دیریگ یم  دب  لاف  یموش و  هب  ار  شخب  تداعس 
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دنهاوخ یمن  امش  زا  یشاداپ  هک  دینک  يوریپ  یناسک  زا  ، دینک يوریپ  [ ادخ ] ناگداتسرف نیا  زا  ! نم موق  يا  : تفگ ، دمآ ناباتـش  يدرم 
هب ایآ  ؟ دیوش یم  هدـنادرگزاب  وا  يوس  هب  هدـیرفآ و  ارم  هک  متـسرپن  ار  یـسک  [ نیقی يور  زا   ] هک تسیچ  ارم  ،و  دـنا هتفای  هار  نانآ  و 
یم عفد  نم  زا  ار  يزیچ  ناشتعافـش  هن  دـهاوخب  يدـنزگ  بیـسآ و  نم  يارب  نامحر  [ يادـخ ] رگا هک  منیزگرب  ار  ینادوبعم  وا  ياج 

راگدرورپ هب  دیدرت  یب  ![ نالوسر يا  ،] دوب مهاوخ  راکشآ  یهارمگ  رد  دیدرت  یب  ، منک نینچ  رگا  !؟ دنهد متاجن  دنناوت  یم  هن  دنک و 
يا : تفگ.يآرد تشهب  هب  : دش هتفگ  [ وا هب  ،و  دش دیهش  ناکرشم  نآ  تسد  هب  ماجنارس  ،] دیونشب نم  زا  نیاربانب  ، ما هدروآ  نامیا  امش 
چیه وا  تداهش  زا  دعب  و.داد  مرارق  ناگتفای  تمارک  زا  دیزرمآ و  ارم  مراگدرورپ  هکنیا  هب  ، دنتـشاد یهاگآ  تفرعم و  نم  موق  شاک 

هک دوبن  رابگرم  دایرف  کی  زج  [ ناـشرفیک ] .مینک لزاـن  هک  میا  هدوبن  نآ  رب  ،و  میدرکن لزاـن  شموق  [ تکـاله ] رب نامـسآ  زا  یهاـپس 
ناشتیادـه يارب  يربمایپ  چـیه  هک  ناگدـنب  نیا  رب  سوسفا  غیرد و  يا  ! دـندش شوماخ  تکرح و  یب  همه  [ دایرف نآ  زا  سپ  ] ناهگان

رفک و ببـس  هب  ] ار نانآ  زا  شیپ  ماوقا  زا  رایـسب  هچ  دنا  هتـسنادن  [ هکم ناکرـشم  ] ایآ ! دـندرک یم  هرخـسم  ار  وا  هکنیا  رگم  دـمآ  یمن 
انثتـسا نودب  ] نانآ ۀمه  ]و  دـنبای یمن  هرابود  یگدـنز  ایند  رد  و  ،] دـندرگ یمنرب  نانیا  دزن  زگره  نانآ  هک  میدرک  كاله  ناشنایغط ]

.دنوش یم  راضحا  ام  دزن  تمایق  رد  دش و] دنهاوخ  يروآدرگ 

میدرک و هدنز  ار  نآ  هک  دشاب  یم  [ مینک یم  هدـنز  تمایق  رد  ار  ناگدرم  ام  هکنیا  رب  راکـشآ  ] يا هناشن  نانآ  يارب  هدرم  نیمز  نیا  و 
همـشچ زا  نآ  رد  ،و  میداد رارق  روگنا  امرخ و  ناتخرد  زا  ییاه  ناتـسوب  نا  رد  ،و  دنروخ یم  نآ  زا  هک  میروآ  یم  نوریب  هناد  نآ  زا 

ایآ ، دنروخب [ ...و تبرش  ، شمـشک ، هریـش دننام  ] دروآ یم  لمع  هب  ناشیاه  تسد  هچنآ  نآ و  ةویم  زا  ات  ، میتخاس ناور  نوگانوگ  ياه 
دوـجو زا  دـنایور و  یم  نیمز  هچنآ  زا  دـیرفآ  ار  اـه  جوز  ۀـمه  هکنآ  تسا  [ یـصقن بیع و  ره  زا  ] هّزنم ؟ دـننک یمن  يراذـگ  ساـپس 

نآ زا  ار  زور  [ شـشوپ ] هک تسا  بش  اهنآ  يارب  [ نیا ام  تمکح  تردق و  ياه  هناشن  زا  ] يا هناشن  و  دنناد ، یمن  هچنآ  زا  ناشدوخ و 
يارب زین  ] دیشروخ ،و  دنیآرد یکیرات  هب  نانآ  هاگان  سپ  ، مینک یم  رب 

ص:7

 ( ناسآ شراگن  نانجلا (  حیتافم  دیدج  www.Ghaemiyeh.comبختنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1215زکرم  هحفص 57 

http://www.ghaemiyeh.com


ریذـپان و تسکـش  ياناوت  يریگ  هزادـنا  نیا.دـنک  یم  تکرح  شهاـگرارق  يوس  هب  هراومه  هک  [ تساـم تردـق  زا  يا  هناـشن  ناـنآ 
جیردت هب  زاب  [و  ددرگرب امرخ  گنردرز  لکـش و  یلالب  ۀنهک  هخاش  تروص  هب  هکنیا  ات  میداد  رارق  ییاه  لزنم  هام  يارب  ،و  تساناد
يرادـم رد  مادـکره  ،و  دریگ یم  یـشیپ  زور  زا  بش  هن  ،و  دـسرب هاـم  هب  هک  تسه  ناوـت  نیا  دیـشروخ  يارب  هـن  ،[ دوـش لـماک  ردـب 

ساـنجا و زا  ] رپ ییاـه  یتـشک  رد  ار  ناشنادـنزرف  هـک  [ تـسا ] نـیا [ اـم تـمحر  تردـق و  زا  ] رگید يا  هناـشن  ناـنآ  يارب  و.دـنروانش 
یم راوس  نآ  رب  هک  میدـیرفآ  [ هیلقن لـیاسو  رگید  رطاـق و  ، بسا نوچ  ] یتـشک دـننام  ییاـهزیچ  ناـنآ  يارب  ،و  میدرک لـمح  [ لـیاسو
مه تاــجن  و  دوــب ، دــهاوخن  ناــنآ  يارب  یــسردایرف  چــیه  تروــص  نـیا  رد  مـینک  یم  قرغ  ار  ناــنآ  میهاوــخب  رگا  ،و  دــنوش
زا : دنیوگ نانآ  هب  هک  یماگنه  ،و  مینک ناشدنم  هرهب  [ ایند یگدنز  زا  ] یتدم ات  ]و  دهد ناشتاجن  ] ام يوس  زا  یتمحر  [ هکنیا ] رگم ، دنباین

یعطق و رادشه  نیا  هب  ] دـیریگ رارق  تمحر  دروم  ات  دـیزیهرپب  تسامـش  رـس  تشپ  ور و  شیپ  ترخآ ] ایند و  ياه  باذـع  زا  ] هچنآ
یماگنه و.دننادرگ  یم  يور  نآزا  هکنیا  رگم  دیآ  یمن  نانآ  يارب  ناشراگدرورپ  تایآ  زا  يا  هیآ  چیه  و  ،[ دـننک یمن  هجوت  ینیقی 

یم ادخ  رگا  هک  مینک  ماعطا  ار  یناسک  ایآ  : دنیوگ نانمؤم  هب  نارفاک  ، دینک قافنا  هدرک  امش  يزور  ادخ  هچنآ  زا  : دنیوگ نانآ  هب  هک 
یهارمگ رد  زج  ![ ناگـشیپرفک يا  ] امـش یلو  [ تسا هتـساوخ  ناـنآ  رب  ادـخ  رب  ار  یگنـسرگ  سپ  [؟ درک یم  ماـعطا  ار  ناـنآ  تساوخ 

ار [ ینامسآ ] رابگرم دایرف  کی  زج  نانیا  ؟ دوب دهاوخ  یک  [ باذع تمایق و  ] هدعو نیا  ، دییوگتسار رگا  : دنیوگ یم  و.دنتسین  يراکشآ 
هدز نانآ  رـس  رب  یتقو  هک  يدایرف  ] .دریگارف دینا  [ يایند روما  رد  ] ریتس هلداجم و  مرگرـس  هک  یلاحرد  ار  نانآ  هک  دنـشک  یمن  راظتنا 

هاگان دوش ، هدیمد  روص  رد  و.دـندرگرب  دوخ  هداوناخ  هب  دـنناوت  یم  [ دنـشاب هناخ  نوریب  رگا  ] هن دـننک و  یتیـصو  دـنناوت  یم  هن  [ دوش
نیا ؟ تخیگنارب نامهاگباوخ  زا  ار  ام  یـسک  هچ  ، ام رب  ياو  يا  : دـنیوگ یم.دنباتـش  یم  ناشراگدرورپ  يوس  هب  اـهربق  زا  ناـنآ  ۀـمه 

هب سپ  ، تسین دایرف  کی  زج  [ میظع ۀنحـص  نآ  !!] دـندوب هتفگ  تسار  ناربماـیپ  دوب و  هداد  هدـعو  ناـمحر  [ يادـخ ] هک تسا  یتعیقاو 
ماجنا هچنآ  زج  ،و  دوش یمن  متـس  يا  هرذ  سک  چیه  هب  زور  نیا  رد.دندوش  یم  راضحا  ام  دـن  هدـش و ] يروآدرگ  ] نانآ ۀـمه  هاگان 

.دیوش یمن  هداد  شاداپ  دیداد  یم 
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مارآ ] ییاه هیاس  ریز  رد  ناشنارسمه  نانآ.دنا و  شوخ  ماک و  نیریـش  يریذپان  فصو  یمرگرـس  رد  يزور  نینچ  رد  نایتشهب  انامه 
ناشلد هچنآ  ]و  عوبطم یلاع و  [ي  اـه هویم  اـجنآ  رد  ناـنآ  يارب.دـننز  یم  هیکت  [ سورع هلجح  نوچ  هتـسارآ   ] ییاـه تخت  رب  [ شخب

يا :[ دــیآ ادــن  ] و.تـسا ناـبرهم  يراــگدرورپ  زا  يراــتفگ  هـک  [ شخب تمالــس  شزرارپ و  يا  ] مالــس اــب.تسا  مـهارف  دــهاوخب 
دیدرت یب  وا  هک  دـیتسرپم  ار  ناطیـش  هک  مدرکن  دـهع  امـش  اب  ایآ  ! مدآ نادـنزرف  يا.دـیوش  ادـج  [ ناکین فص  زا  ] زورما ! ناراـکهانگ

هارمگ ار  امش  زا  يرایسب  هورگ  ناطیش  انامه  ،و  میقتـسم تسا  یهار  نیا  هک  دیتسرپب  ارم  هکنیا  ؟و  تسامـش يارب  يراکـشآ  نمـشد 
.دنداد یم  هدعو  امش  هب  هک  یخزود  تسا  نیا  ]؟ دندش راچد  یموش  تشونرس  هچ  هب  شناوریپ  هک  ] دیدرک یمن  لّقعت  ایآ  ، درک

ام اب  ناشیاه  تسد  میهن و  یـشوماخ  رهم  ناـشیاه  ناـهد  رب  زورما.دـییآرد  نآ  رد  ، دـیدیزرو یم  هراومه  هک  يرفک  رفیک  هب  زورما 
نیمه رد  ] میهاوــخب رگا  !و  دــنهد یم  یهاوــگ  ، دــندش یم  بـکترم  هراوــمه  هـک  یلاــمعا  هــب  ناــشیاهاپ  دــنیوگ و  یم  نــخس 

دنناوـت یم  هنوـگچ  یلو  ، دـنریگ یم  یــشیپ  رگیدـکی  رب  [ یهارمگ ] هار [ ناـمه يوـس   ] هـب سپ  ، مـینک یم  وـحم  ار  ناـشناگدرد  [ اـیند
دنناوتب هن  هک  [ میروآ یمرد  کـشخ  يداـمج  تروص  هب  و  ،] مینک یم  خـسم  ناـشدوخ  ياـج  رد  ار  ناـنآ  میهاوـخب  رگا  [ زین ؟و[ دـید

ناـصقن و ، یتســس ، فعــض تلاـح  يوـس  هـب  ] شنیرفآ ۀـصرع  رد  ار  وا  ، مـیهد ینـالوط  رمع  سکره  هـب  ،و  دـندرگزاب هـن  دــنورب و 
زج [ وا ] باتک.تسین وا  هتـسیاش  [ ییوگرعـش میتخوماین و[ رعـش  ، ربمایپ هب  ؟و  دـننک یمن  لّقعت  ایآ  سپ  ، مینک یم  شنوگژاو  [ یـشومارف
رب باذع  نامرف  ،و  دهد رادشه  دنا  هدنز  [ دادتسا شوه و  لقع و  هب  ] هک ار  یناسک  ات  ، تسین [ قیاقح ] رگنشور ینآرق  يروآدای و  ۀیام 

نانآ هک  میا  هدیرفآ  ینایاپراهچ  نانآ  يارب  میا  هداد  ماجنا  دوخ  تردق  هب  هچنآ  زا  ام  هک  دنا  هدـیدن  ایآ.دوش  تباث  ققحم و  نارفاک 
اهنآ زا  یخرب  [ تشوگ ] زا دنتـسه و  نانآ  يراوس  بکرم  اهنآ  زا  یخرب  هک  میدرک  مار  نانآ  يارب  ار  نایاپراهچ  و.دنتـسه  ناـشکلام 
ياـه هدروآرف  ریـش و  نوچ  ] ییاـه یندیـشون  ]و  تسوپ ، كرک ، مشپ نوچ  ] ییاـهدوس ناـیاپراهچ  نآ  رد  ناـنآ  يارب  و  دـنروخ ، یم 

ینادوبعم ادخ  ياج  هب  ؟و  دننک یمن  يراذگ  ساپس  ایآ  ، تسه [ نآ
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هک ] نانآ دنرادن و  ار  نانآ  هب  نداد  يرای  تردق  [ نادوبعم ] هک یلاحرد  ، دنوش يرای  [ اهنآ ۀلیـسو  هب  ] هکنیا دـیما  هب  دـنا  هدرک  باختنا 
نیا يادـف  ار  ناشلام  رمع و  ات  ] دـنا هدـش  راضحا  یهاپـس  [ ناطیـش يوس  زا  ] نادوبعم نآ  يارب  [ دـنا قح  زا  هتفاترب  يور  نازغم  کبس 
یم ، دننک یم  راکـشآ  ار  هچنآ  دنراد و  یم  ناهنپ  ار  هچنآ  ام  دیدرت  یب  ، دنکن نیگهودنا  ار  وت  ناشراتفگ  سپ  [ دـننک لطاب  نادوبعم 

شنیرفآ هک  یلاح  رد  ؟ تسا راکشآ  يرگ  هزیتس  کنیا  میا و  هدیرفآ  [ زیچان تسپ و  ] يا هفطن  زا  ار  وا  ام  هک  هتسنادن  ناسنا  ایآ.میناد 
یم هدـنز  ، دـنا هدیــسوپ  هـک  یلاـحرد  ار  اـه  ناوختــسا  نـیا  یــسک  هـچ  : تـفگ [و] دز یلثم  اـم  يارب  هدرب  داـی  زا  ار  دوـخ  نیتـسخن 
امـش يارب  هک  یـسک  نامه  تساناد  يزیچ  ره  هب  وا  ،و  دنک یم  شا  هدنز.دروآ  دیدپ  ار  نآ  راب  نیتسخن  هک  یـسک  نامه  : وگب ؟ دنک

تردق ، تسا هدیرفآ  ار  نیمز  اه و  نامسآ  هک  یـسک  ایآ.دیزورف  یم  شتآ  نآ  زا  امـش  نونکا  هک  ، دیرفآ « هنز شتآ  ،» زبس تخرد  زا 
هک تسا  نیا  وا  نأش.تساناد  رایـسب  ةدننیرفآ  هک  تسوا  اریز  ، دراد تردق  ارچ  ؟ دـنیرفایب ار  نآ  دـننامه  [ ناشگرم زا  سپ  ] هک درادـن 

بـیع و ره  زا   ] نیارباـنب.دوش یم  دوـجوم  گـنرد  یب  سپ  ، شاـب : دـیوگ یم  نآ  هـب  طـقف  ، دـنک هدارا  ار  يزیچ  ندـمآ  دـیدپ  نوـچ 
.دیوش یم  هدنادرگزاب  وا  يوس  هب  ،و  تسوا تسد  هب  زیچ  همه  ییاورنامرف  ّتیکلام و  هک  ییادخ  تسا  هّزنم  [ یصقن

نمحرلا ةروس  تلیضف 

هراشا

زور رد  ،و  دریگ یمن  رارق  ناقفانم  لد  رد  هروس  نیا  هچ  دینکن  كرت  ار  نمحر  ةروس  دناوخ  : هدش تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
یماقم هک  دتـسیاب  قح  دزن  یهاگیاج  رد  ات  دوش  یم  دراو  ادخ  رب  هحیار  نیرتوبـشوخ  هرهچ و  نیرتابیز  اب  یناسنا  تروص  هب  تمایق 

تموادم وت  تئارق  رب  تشاد و  یم  اپرب  ار  وت  ایند  تایح  رد  هکنآ  : دیوگ یم  وا  هب  ادـخ  هاگنآ  سپ  تسین  ادـخ  هب  نآ  زا  رت  کیدزن 
یم ار  هک  ره  : دـیوگ یم  ناـنآ  هب  ادـخ  سپ  ، دوـش یم  كاـنبات  ناـنآ  ةرهچ  سپ  ، نـالف نـالف و  : دراد یم  هضرع  ؟ تـسیک دوـمن  یم 
یم باطخ  ماگنه  نیا  رد.دنامن  یقاب  نانآ  تعافش  يارب  يدحا  رگید  هک  دننک  یم  تعافش  اجنآ  ات  نانآ  ،و  دینک تعافـش  دیهاوخ 

سکره : هدش تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  زین  و.دینک  يوأم  دیهاوخ  یم  هکنآ  ياجک  ره  رد  دیوش و  تشهب  دراو  : دـسر
دناوخب بش  رگا  بّذکا  ّبر  کئالآ  نم  ءیـشب  :ال  دیوگب ِنا�بِّذَُکت  ا�مُکِّبَر  ِء�الآ  ِّيَِأبَف  ۀیآ  ره  سپ  رد  دـنک و  تئارق  ار  نمحر  ةروس 

.تسا هتفر  ایند  زا  دیهش  ، دورب ایند  زا  دناوخب و  زور  رگا  هدرم و  دیهش  دریمب  و 
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نمحّرلا هروس 

تسا یگشیمه  شا  ینابرهم  رایسب و  شتمحر  هک  ادخ  مان  هب 

هایگ و و  دـنناور ، [ قیقد مظنم و  ] یباسح اب  هام  دیـشروخ و  تخومآ  نایب  وا  هب  ، دـیرفآ ار  ناـسنا.داد  میلعت  ار  نآرق  ناـمحر  [ يادـخ ]
ندیجنس ] رد ات.داهن  وزارت  [ يدام يونعم و  رما  ره  شجنس  يارب  تشارفارب و[ ار  نامـسآ  و.دننک  یم  هدجـس  [ وا يارب  ] هراومه تخرد 

ار نیمز  ،و  دیهاکم وزارت  زا  دیراد و  اپ  رب  تلادع  هب  ار  وزارت  ]و  .دیرذگم فاصنا  تلادـع و  زرم  زا  [و  دـیرادم داور  نایغط  وزارت  [ اب
وبـشوخ ناهایگ  هاک و  سوبـس و  اب  ياه  هناد  ،و  تسا راد  فالغ  ياه  هشوخ  اب  اه  لخن  اه و  هویم  نآ  رد  ، داهن مدرم  [ یگدـنز ] يارب

لافـس دـننام  هدیکـشخ  یلگ  زا  ار  ناـسنا  ؟ دـینک یم  راـکنا  ار  ناـتراگدرورپ  ياـه  تمعن  زا  کیمادـک  ![ نج سنا و  يا  ] سپ ، تسا
یم راـکنا  ار  ناـتراگدرورپ  ياـه  تمعن  زا  کیمادـک  سپ.دروآ  دوـجو  هـب  [ فـلتخم ياـه  هلعـش  زا  ] يا هزیمآ  زا  ار  نـج  و.دـیرفآ 

ود ؟ دـینک یم  راـکنا  ار  ناـتراگدرورپ  ياـه  تـمعن  زا  کیمادـک  سپ.تـسا  برغم  ود  راـگدرورپ  قرـشم و  ود  راـکدرورپ  ؟ دـینک
مه هب  هک  تسا  ؟؟؟ ود نآ  نایم  [ یلو ،] دـنراد دروخرب  یقالت و  مه  اب  هراومه  هک  یلاـح  رد  تخاـس  ناور  ار  [ روش نیریـش و  ] ياـیرد
ایرد ود  نآ  زا  ؟ دینک یم  راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياه  تمعن  زا  کیمادک  سپ  ![ دوش یمن  طولخم  مه  اب  هجیتن  رد  ] دننک یمن  زواجت 

نابداب ياه  یتشک  اـیرد  رد  ار  وا  ؟و  دـینک یم  راـکنا  ار  ناـتراگدرپ  ياـه  تمعن  زا  کیمادـک  سپ.دـیآ  یم  نوریب  ناـجرم  ؤلؤل و 
نیمز نـیا  يور  هـک  ناـنآ  ۀـمه  ؟ دـینک یم  راـکنا  ار  ناـتراگدرورپ  ياـه  تـمعن  زا  کیمادـک  سپ.تساـه  هوـک  نوـچ  هتـشارفارب 

ار ناتراگدرورپ  ياه  تمعن  زا  کیمادک  سپ.دنام  یم  یقاب  تراگدرورپ  دـنمجرا  هوکـشاب و  تاذ  اهنت  و.دـنوش  یم  یناف  ، دنتـسه
زا کیمادک  سپ.تسا  يراک  رد  زور  ره  وا  ، دنک یم  [ تجاح ] تساوخرد وا  زا  تسا  نیمز  اه و  نامـسآ  رد  هکره  دینک ؟ یم  راکنا 

ناتراگدرورپ ياه  تمعن 
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یم راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياـه  تمعن  زا  کیمادـک  سپ.میزادرپ  یم  امـش  [ باـسح ] هب يدوز  هب  ! نج سنا و  يا  ؟ دـینک یم  راـکنا 
دیناوت یمن  ، دـیور نوریب  سپ  ، دـیور نوریب  نیمز  اـه و  نامـسآ  یحاوـن  اـه و  هنارک  زا  دـیناوت  یم  رگا  ! سنا نج و  هورگ  يا  ؟ دـینک

زا ییاه  هلعـش  امـش  رب  ؟ دینک یم  راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياه  تمعن  زا  کیمادک  سپ.تردـق  ییاناوت و  یعون  اب  رگم  دـیور  نوریب 
کیمادک سپ  ! دیهد يرای  [ باذع عفد  يارب  ] ار رگیدکی  دیناوت  یمن  هجیتن  رد  ، دش دهاوخ  هداتسرف  دولآ  شتآ  دود  دود و  یب  شتآ 
سپ.دوـش نوـگلگ  گـنر و  خرـس  یمرچ  نوـچ  دفاکـشب و  نامـسآ  ناـهگان  ؟و  دـینک یم  راـکنا  ار  ناـتراگدرورپ  ياـه  تمعن  زا 

ندوب نشور  یـسرباسح و  هداعلا  قوف  تعرـس  تلع  هب  ] زور نآ  رد  سپ  ؟ دینک یم  راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياه  تمعن  زا  کیمادـک 
هناشن هب  ناراکهانگ  ؟ دینک یم  راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياه  تمعن  زا  کیمادـک  سپ.دنـسرپن  شهانگ  زا  ار  یّنج  سنا و  [ روما ۀـمه 

زا کیمادـک  سپ  [ دـنزادنا یم  شتآ  هب  [و  دـنریگ یم  ناشیاهاپ  هب  رـس و  شیپ  ياهوم  هب  ار  نانآ  سپ  ، دـنوش یم  هتخانـش  ناـشیاه 
ناـیم رد  نانآ.دنتـشادنپ  یم  غورد  ار  نآ  ناراـگهنگ  هک  تسا  یخزود  ناـمه  نیا  ؟ دـینک یم  راـکنا  ار  ناـتراگدرورپ  ياـه  تمعن 

زا هک  یـسک  يارب  ؟و  دـینک یم  راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياه  تمعن  زا  کیمادـک  سپ  دـننک  یم  دـمآ  تفر و  ناشوج  بآ  شتآ و 
ياـه تمعن  زا  کیمادـک  سپ.تسا  تشهب  ود  دـسرتب  [ تسا یتـسه  نطاـب  رهاـظ و  رب  وا  ّطلـست  هطاـحا و  هـک  ] شراـگدرورپ ماـقم 

تمعن زا  کیمادـک  سپ.تسا  هوبنا  تاورط و  اب  ياهراسخاش  ناتخرد و  ياراد  [ هک یتشهب  ود  [ ؟ دـینک یم  راکنا  ار  ناـتراگدرورپ 
ياه تمعن  زا  کیمادک  سپ.تسا  يراج  هراومه  هک  تسا  يا  همـشچ  ود  تشهب  ود  نآ  رد  ؟ دینک یم  راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياه 

ناتراگدرورپ ياه  تمعن  زا  کیمادک  سپ.تسا  مهارف  عون  ود  يا  هویم  ره  زا  تشهب  ود  نآ  رد  ؟ دـینک یم  راکنا  ار  ناتراگدرورپ 
ود نآ  هدیـسر  ياه  هویم  ،و  دـننز یم  هیکت  ، تسا تفاب  تشرد  ریرح  زا  اهنآ  رتسآ  هک  ییاـهرتسب  رب  [ ناـیتشهب [ ؟ دـینک یم  راـکنا  ار 

طقف هک  ینانز  اه  تشهب  نآ  رد  ؟ دینک یم  راکنا  ار  ناتراگدورپ  ياه  تمعن  زا  کیمادـک  سپ.تسا  سرتسد  رد  [ یناسآ هب  ] تشهب
ياـه تـمعن  زا  کیمادــک  سپ.تـسا  هدیــسرن  ناـنآ  هـب  ینج  سنا و  تـسد  ناـنآ  زا  شیپ  ،و  دــنزرو یم  قـشع  ناشنارــسمه  هـب 

ار ناتراگدرورپ 
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ایآ ؟ دـینک یم  راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياه  تمعن  زا  کیمادـک  سپ.دـنا  ناجرم  توقای و  یتشهب  ناـنز  نآ  ییوگ  دـینک  یم  راـکنا 
تـشهب ود  ، تشهب ود  نآ  زج  ؟و  دـینک یم  راـکنا  ار  ناـتراگدرورپ  ياـه  تـمعن  زا  کیمادـک  سپ  ؟ تـسا یکین  زج  یکین  شاداـپ 

.تسه [ مه ] رگید

زا کیمادـک  سپ.دـنا  يزبسرـس  تیاهن  رد  [ رگید تشهب  ود  ] نآ ؟ دـینک یم  راکنا  ار  ناـتراگدرورپ  ياـه  تمعن  زا  کیمادـک  سپ 
کیمادـک سپ.تسا  ناروف  لاح  رد  ناشوج و  هراومه  همـشچ  ود  تشهب  ود  نآ  رد  دـینک ؟ یم  راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياه  تمعن 

.تسا رانا  امرخ و  تخرد  ناوارف و  ياه  هویم  اهنآ  رد  ؟ دینک یم  راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياه  تمعن  زا 

زا کیمادـک  سپ.دـنا  تروص  ابیز  تریـس و  وکین  ینانز  اهنآ  رد  ؟ دـینک یم  راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياـه  تمعن  زا  کیمادـک  سپ 
ار ناتراگدرورپ  ياه  تمعن  زا  کیمادک  سپ.دنروتسم  اه  هدرپارس  رد  هک  ینایروح  دینک ؟ یم  راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياه  تمعن 

یم راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياه  تمعن  زا  کیمادـک  سپ.تسا  هدیـسرن  نانآ  هب  یّنج  سنا و  تسد  نانآ  زا  شیپ  ؟ دـینک یم  راـکنا 
.دننز یم  هیکت  ابیز  ياه  شرف  زبس و  ياه  شلاب  رب  ؟ دینک

.تدنمجرا هوکشاب و  راگدرورپ  مان  تسا  تکرباب  دنمدوس و  همه  ؟ دینک یم  راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياه  تمعن  زا  کیمادک  سپ 

هعقاو ةروس  تلیضف 

هراشا

زا : تفگ وا  هب  سپ  ، درک تدایع  ، تفر ایند  زا  نآ  ببـس  هب  هک  یـضرم  رد  دوعـسم  نب  هّللا  هدبع  زا  نافع  نب  نامثع  هک  : تسا تیاور 
؟ مروایب بیبط  تیارب  ایآ  : تفگ.مراگدرورپ تمحر  : تفگ ؟ يراد لیم  زیچ  هچ  : تفگ.مناهانگ زا  : تفگ هّللا  دـبع  ؟ يراد هوکـش  هچ 

نآ هب  نامدرم  نیرتدـنمزاین  هک  ینامز  : داد باوج  ؟ دـنهدب وت  هب  يا  هیطع  مهدـب  نامرف  ایآ  : تفگ.هدرک راـمیب  ارم  بیبط  : داد خـساپ 
وت ياطع  هب  یتجاح  ار  اهنآ  : داد خساپ.دشاب  تنارتخد  يارب  : تفگ ؟ یهدب یهاوخ  یم  مزاین  یب  نآ  زا  هک  نونکا  ، يدادن نم  هب  مدوب 
یم هک  مدینـش  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  اریز  ، ما هدرک  شرافـس  هعقاو  ةروس  تئارق  هب  ار  ناشیا  هکنیا  هچ  تسین 

هک : تسا تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  زین  و.دوش  یمن  یناشیرپ  راچد  زگره  دناوخب  بش  ره  ار  هعقاو  ةروس  هکره  ، دومرف
يا هرهچ  اب  ار  ادخ  ، دناوخب باوخ  زا  لبق  ار  هعقاو  ةروس  سکره 
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ةروس ، دشاب یم  نآ  فصو  تشهب و  قاتـشم  سکره  هک  : هدش تیاور  ترـضح  نآ  زا  زین  ،و  دنک تاقالم  هام  صرق  نوچمه  ینارون 
.دناوخب ار  هعقاو 

هعقاولا هروس 

تسا یگشیمه  شا  ینابرهم  رایسب و  شتمحر  هک  ادخ  مان  هب 

تعفر ]و  نارفاـک ] هدـننک تسپ  ، تسین [ راـک رد  ] یغورد شندـش  عـقاو  رد  هک  ، دوـش عـقاو  [ تماـیق میظع  رایـسب  ] هـعقاو هـک  یماـگنه 
.تسا [ نانمؤم ] هدنهد

هورگ هس  امـش  ،و  ددرگ هدنکارپ  يرابغ  هجیتن  رد.دنوش  زیرزیر  هدیبوک و  مهرد  اه  هوک  ،و  دوش هدنازرل  تدش  هب  نیمز  هک  یماگنه 
لامعا هب  ] ناگدنریگ یـشیپ  و  نادنمتواقـش ! دنا  هیاپ  نود  هچ  ، نادنمتواقـش !و  نادنمتداعـس دـنا  هبترمدـنلب  هچ  ، نادنمتداعـس : دـیوش

،و ناینیـشیپ زا  رایـسب  یهورگ.دنا  تمعن  رپ  ياه  تشهب  رد  ، دنا نابرقم  نانیا  ، دنا [ شزرمآ تمحر و  هب  ] ناگدـنریگ یـشیپ  هک  [ کین
.دنراد هیکت  اهنآ  رب  مه  يوربور  هک  ، تفابرز ییاه  تخت  رب  ، ناینیسپ زا  یکدنا 

، كاپ بان و  ةداب  زا  ییاه  ماج  اه و  هزوک  اه و  حدـق  اب  ، دـنورگ یم  ناشنوماریپ  [ تمدـخ يارب  ] هراومه ناوجون  هشیمه  یناـناوجون 
هنوگ ره  زا  هدنرپ  تشوگ  ،و  دننک رایتخا  هک  یعون  ره  زا  اه  هویم  ،و  دنوش درخ  یب  تسم و  هن  ،و  دنریگ دردرس  هن  شندیشون  زا  هک 

هراومه هک  یلامعا  ربارب  رد  تسا  یـشاداپ  ، فدـص رد  هدـش  ناهنپ  دـیراورم  نوچ  مه  ، تشرد مشچ  یناـیروح  و  دـنهاوخب ، هک  يا 
نادنمتداعس ،و  مالـس تسا و  مالـس  هک  ینخـس  رگم  ، يدولآ هانگ  مالک  هن  ، دنوش یم  يا  هدوهیب  نخـس  هن  اجنآ  رد.دنداد  یم  ماجنا 

هدیچ مه  يور  هشوخ  هشوخ  شیاه  هویم  هک  يزوم  ناتخرد  ،و  دـناراخ یب  ردـس  تخرد  ۀـیاس  رد  ! نادنمتداعـس دـنا  هبترمدـنلب  هچ 
هدرتسگ يا  هیاس  ،و  تسا هدش 
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هژیو یـشنیرفآ  اب  ار  نانآ  ام  هک  هبترمدـنلب ، ینارـسمه  ،و  دوشن عونمم  دریذـپن و  نایاپ  هک  ، ناوارف يا  هویم  ،و  نازیر یبآ  ،و  رادـیاپ و 
يارب [ اه تمعن  نیا  همه  ] .نارـسمه اب  لاس  نس و  مه  ،و  نارهوش هب  زرو  قشع.میا  هداد  رارق  هزیـشود  هراومه  ار  نانآ  سپ  ، میدـیرفآ

نایم رد  نادنمتواقش ! دنا  هیاپ  نود  هچ  ، نادنمتواقش ،و  ناینیسپ زا  رایـسب  یهورگ  ،و  ناینیـشیپ زا  رایـسب  یهورگ  [ .تسا ] نادنمتداعس
زا شیپ  نانیا  ، شخب مارآ  هن  تسا و  کنخ  هن  ، هایـس ظیلغ و  رایـسب  ياهدود  زا  يا  هیاس  و  [، دنراد رارق  ] ناشوج یبآ  نازوس و  يداب 
هک یماگنه  ایآ  : دنتفگ یم  هتسویپ  ،و  دنتشاد يراشفاپ  گرزب  ناهانگ  رب  هراومه  ،و  دندوب شکرس  هماکدوخ و  ناگدرورپزان  زا  نیا 
یب : وگب !؟ دنوش یم  هتخیگنارب  زین  ام  ۀتـشذگ  ناردـپ  ایآ  و  !؟ میوش یم  هتخیگنارب  یتسار  هب  ایآ  ، میدـش ناوختـسا  كاخ و  یمدرم و 

! هدننکراکنا ناهارمگ  يا  امـش  هاگ  نآ.دش  دنهاوخ  هدروآدرگ  نیعم  يزور  هاگ  هدعو  يارب  ، ناینیـسپ ّۀمه  ناینیـشیپ و  ۀمه  دـیدرت 
دیهاوخ رپ  نآ  زا  ار  اه  مکـش  ؛و  دروخ دـیهاوخ  [ تسوبدـب هّزم و  دـب  رایـسب  ناشوج و  یعیام  ؟؟؟[ تسا مّوقز  زا  هک  یتخرد  زا  اعطق 

زور رد  نانآ  زا  ییاریذپ  تسا  نیا  ؛ دنا هنـشت  تدش  هب  هک  ینارتش  ندیـشون  دننام  ، دیـشون دـیهاوخ  ناشوج  بآ  زا  نآ  يور  ،و  درک
يا هفطن  [ ياه ینوگرگد  تالاح و  ] زا ایآ  ؟ دینک یمن  رواب  [ گرم زا  سپ  ار  دوخ  ةرابود  شنیرفآ  ] ارچ سپ  ، میدیرفآ ار  امـش  ام.ازج 

هک مییام  ؟ میا هدـننیرفآ  ام  ای  دـینیرفآ  یم  [ دوش هتـسارآ  لدـتعم و  یناسنا  ات  ] ار نآ  امـش  ایآ  ؟ دـیتسه هاـگآ  دـیزیر  یم  محر  رد  هک 
رّدـقم ار  گرم  ، يرآ ] .دـنک یمن  بوـلغم  [ امــش رب  گرم  ندرک  يراـج  رد  ] ار اـم  زیچ  چـیه  ،و  مـیدرک رّدـقم  امــش  ناـیم  ار  گرم 

شیادیپ یتسار  هب  ،و  میشخب دیدج  هزات و  یشنیرفآ  دیناد  یمن  هک  یتروص  هب  ار  امش  مینک و  امش  نیزگیاج  ار  امش  لاثما  ات  [ میدرک
یم ار  هچنآ  دـیهد  ربـخ  ارم  !؟ دـیوش یمن  [ رگید ناـهج  ندـش  دـیدپ  ] رکّذـتم ارچ  سپ  ، دیتخانـش [ تسا یلعف  ناـهج  هک  ] ار نیتـسخن 

فسأتم هک  مینک  یم  كاشاخ  هدرک و  زیرزیر  ار  نآ  میهاوخب  رگا  نیقی  هب  ؟ مینایور یم  ام  ای  ، دینایور یم  ار  نآ  امش  ایآ  ، يراک
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، دیـشون یم  هک  یبآ  دیهد  ربخ  نم  هب  میمورحم  ماکان و  هکلب  ، میا هدز  تراسخ  ام  املـسم  :[ دییوگ یم  و  ،] دیوش یم  هدز  تفگـش  و 
يرازگ ساپس  ارچ  سپ  ، مینادرگ یم  خلت  ار  نآ  میهاوخب  رگا  ؟ میا هدنروآ  دورف  ام  ای  دیا  هدروآ  دورف  از  ناراب  ربا  زا  ار  نآ  امش  ایآ 

ۀیام رکذت و  ۀلیسو  ار  نآ  ام  ؟ میا هدننیرفآ  ام  ای  دیا  هدیرفآ  ار  ناتخرد  امش  ایآ  ، دیزورفا یم  هک  یشتآ  دیهد  ربخ  نم  هب  دینک ؟ یمن 
دنگوس اگراتس  هاگیاج  هب  سپ.يوگ  حیبست  تگرزب  راگدرورپ  مان  هب  سپ.میا  هداد  رارق  نادرگنابایب  نانیشنارحص و  يارب  هدافتـسا 

رد [ هک [؛ شزرااـب دـنمجرا و  تسا  ینآرق  ، نآرق نیا  اـنیقی  هک.تسا  گرزب  سب  يدـنگوس  نـیا  يدرت  یب  دـینادب  رگا  ،و  مروـخ یم 
قیاقح و ] هب [ یگدولآ عون  ره  زا  ] ناگدش كاپ  زج  [ .دراد ياج  ظوفحم  حول  مان  هب  ] ینوگرگد فیرحت و  هنوگ  ره  زا  نوصم  یباتک 

یم يراگنا  لهس  راتفگ  نیا  هب  تبسن  امـش  ایآ.تسا  نایناهج  راگدرورپ  يوس  زا  هدش  لزان.دنرادن  یـسرتسد  نآ  [ فیاطل رارـسا و 
حور هک  یماگنه  ارچ  سپ  !؟ دینک راکنا  ار  نآ  هک  دیهد  یم  رارق  نیا  ار  دوخ  بیـصن  طقف  و  ]!؟ دیناد یمن  اینتعا  لباق  ار  نآ  [و  دینک
یلو ، میرت کیدزن  امش  زا  وا  هب  ام  و  ![ تسین هتخاس  امـش  زا  يراک  چیپ  [و  دیتسه رگ  هراظن  تقو  نآ  رد  امـش  ،و  دسر یم  هاگولگ  هب 
رتارف گرزب و  یتردق  ار  امش  تسین و  راک  رد  یتمایق  دوخ  نامگ  هب  و   ] دیوش یمن  هداد  شاداپ  امش  رگا  ارچ  سپ  [ يرآ ] .دینیب یمن 

ولگ هب  ناـج  ] رگا سپ  ؟ دییوگتـسار [ دوخ ياـعدا  رد  ] رگا ، دـینادرگ یمنرب  [ رـضتحم ندـب  هب  ] ار [ هدیـسر هاـگولگ  هب  حور  ] نآ ]؟ تسا
زا دوش ]: یم  هتفگ  وا  هب  ،] دشاب نادنمتداعس  زا  رگا  ]و  .دوب دهاوخ  ] تمعنرپ تشهب  شیاسآ و  تحار و  [ رد ،] دشاب نابرقم  زا  [ هدیـسر

ندش دراو  و  تسا ، ناشوج  بآ  اب  وا  زا  ییاریذپ  ، دشاب هارمگ  قیاقح و] ] ناگدننکراکنا رگا  اما  و.داب  مالس  وت  رب  نادنمتداعس  يوس 
حیبست تگرزب  راگدرورپ  مان  هب  سپ.ینیقی  ّقح  نامه  تسا  نیا  دـیدرت  یب  ،[ دـش نایب  فیاط  هس  نیا  هراـبرد  هچنآ  ] .تسا خزود  هب 

.يوگ
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هعمج ةروس  تلیضف 

هراشا

زامن روظنم  ارهظ  ) هعمج بش  زامن  رد  تسا  مزال  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  وریپ  نمؤم  ره  رب  : هدش تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
ار لمع  نیا  هاگره  ، دنک تئارق  ار  نیقفانم  هعمج و  ةروس  هعمج  رهظ  زامن  رد  یلعألا و  ّکبر  مسا  حبـس  هعمج و  ةروس  تسا ) ءاشع 

تشهب ّلج  ّزع و  يادخ  فرط  زا  ششاداپ  باوث و  هدروآ و  اجب  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  لمع  ایوگ  دهد  ماجنا 
.تسا

هعمجلا هروس 

تسا یگشیمه  شا  ینابرهم  رایسب و  شتمحر  هک  ادخ  مان  هب 

یتسه و ياورنامرف  هک  ییادخ  ، دنیاتس یم  [ یـصقن بیع و  ره  زا  ندوب  كاپ  هب  ] ار ادخ  ، تسا نیمز  رد  هچنآ  اه و  نامـسآ  رد  هچنآ 
ات تخیگنارب  ناشدوخ  زا  يربمایپ  ، داوس یب  مدرم  ناـیم  رد  هک  تسوا.تسا  میکح  ریذـپان و  تسکـش  ياـناوت  هزیکاـپ و  تیاـهن  یب 
هب نانآ  ،و  دزومایب تمکح  باتک و  نانآ  هب  دنک و  ناشکاپ  [ یحور يرکف و  ياه  یگدولآ  زا  ] ار نانآ  دناوخب و  نانآ  رب  ار  وا  تایآ 
دنا هتـسویپن  نانآ  هب  زونه  هک  [ برع ریغ  برع و  زا  ] رگید یمدرم  رب  [ ار ربمایپ  زین  ] و.دـندوب يراکـشآ  یهارمگ  رد  نیا  زا  شیپ  نیقی 

تسادخ لضف  [ تیبرت میلعت و  میظع  تیلوئسم  يربمایپ و  هب  نتخیگنارب  ] نیا.تسا میکح  ریذپان و  تسکش  ياناوت  وا  و  [. تخیگنارب ]
نانآ هب  تاروت  هب  ندرک  لمع  هک  یناسک  فصو.تسا  گرزب  لضف  بحاص  ادـخ  ،و  دـنک یم  اـطع  دـهاوخب  سکره  هب  ار  نآ  هک 
اهنآ تایوتحم  هب  یهاگآ  چـیه  هک  ] ار ییاه  باتک  هک  تسا  یـشوگزارد  دـننام  ، دـندرکن لمع  نآ  هب  هاـگ  نآ  ، تسا هدـش  فیلکت 
یمن تیاده  ار  راکمتـس  مدرم  ادخ  و.دـندرک  بیذـکت  ار  ادـخ  تایآ  هک  یمدرم  تشذگرـس  تسا  دـب  هچ.دـنک  یم  لمح  [ درادـن
رگا دــینک  گرم  يوزرآ  سپ  ، رگید مدرم  هـن  دــییادخ  ناتــسود  امــش  طـقف  هـک  دــینک  یم  ناـمگ  رگا  ! ناــیدوهی يا  : وگب.دــنک

دنا هدش  بکترم  هک  یناهانگ  ببـس  هب  نانآ  یلو  .دنتـسه ] گرم  قاتـشم  وا  ءاقل  هب  ندیـسر  يارب  ادخ  ناتـسود  نوچ  ] دییوگتـسار
نآ زا  هک  ار  یگرم  دیدرت  یب  : وگب ، تساناد ناراکمتس  هب  ادخ  ،و  دننک یمن  گرم  يوزرآ  زگره 
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هک یلامعا  هب  ار  امـش  سپ  ، دیوش یم  هدـنادرگراب  راکـشآ  ناهن و  ياناد  يوس  هب  سپـس  ، درک دـهاوخ  رادـید  امـش  اب  دـیزیرگ  یم 
دیرخ و ،و  دیباتـشب ادخ  رکذ  يوس  هب  ، دنهد ادن  هعمج  زور  زامن  يارب  نوچ  ! نانمؤم يا.درک  دهاوخ  هاگآ  دیداد ، یم  ماجنا  هراومه 

یهاـگآ تفرعم و  [ شـشاداپ هب  ] رگا تسا  رتـهب  امـش  يارب  [ شورف دـیرخ و  كرت  هعمج و  زاـمن  ۀـماقا  ] نیا هک  ، دـینک اـهر  ار  شورف 
راگتـسر ات  دینک  دای  رایـسب  ار  ادخ  دیوش و  ایوج  ادخ  قزر  لضف و  زا  دیوش و  هدـنکارپ  نیمز  رد  ، دریگ نایاپ  زامن  نوچ  و.دـیتشاد 

رد ار  وت  دـنوش و  هدـنکارپ  نآ  يوس  هب  [ زامن هچراپ  کی  فص  زا  ] دـننیبب یمرگرـس  ۀـیام  ای  تراجت  نوچ  [ مدرم زا  یخرب  ،و[ دـیوش
ادـخ ،و  تسا رتهب  تراجت  یمرگرـس و  زا  تسادـخ  دزن  هک  یباوث  شاداـپ و  : وگب.دـننک اـهر  ، يا هداتـسیا  [ زاـمن هبطخ  رب  ] هک یلاـح 

.تسا ناگدنهد  يزور  نیرتهب 

کلم ةروس  تلیضف 

هراشا

ادخ ناما  رد  هراومه  ، دباوخب هکنآ  زا  شیپ  ، دناوخب بجاو  زامن  رد  ار  کلم  ةروس  سکره  : هدش تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
سابع نبا  زا  يدـنوار  بطق.ددرگ  تشهب  لخاد  اـت  دوب  دـهاوخ  ادـخ  ناـما  رد  [ زین ] تماـیق زور  دوش و  حبـص  دراو  اـت  دوب  دـهاوخ 

يا هدـننکدایرف  دینـش  هاگان  ، دـناوخ ار  کـلم  ةروس  سپ  ، تسا ربق  اـجنآ  دـنادب  هکنآ  یب  دز  همیخ  يربق  يور  يدرم  : هدومن تیاور 
تیاـکح مّلـس  هـلآ و  هـیلع و  هـّللا  یلــص  لوـسر  ترــضح  يارب  ار  دادـیور  نـیا  درم  نآ.تـسا  هدـنهد  تاـجن  هروـس  نـیا  : تـفگ

.دشخب یم  تاجن  ربق  باذع  زا  ار  ناسنا  هروس  نیا  : دندومرف ترضح  ، درک

کلملا هروس 

تسا یگشیمه  شا  ینابرهم  رایسب و  شتمحر  هک  ادخ  مان  هب 

گرم و هکنآ  ، تساـناوت يراـک  ره  رب  وا  تسوا و  تسد  هب  [ یتـسه همه  رب  ] ییاورناـمرف هـکنآ  تـسا  تـکرب  اـب  دـنمدوس و  هـشیمه 
ار امش  ات  دیرفآ  ار  یگدنز 
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رگیدکی زارف  رب  ار  نامـسآ  تفه  هکنآ.تسا  هدنزرمآ  رایـسب  ریذـپان و  تسکـش  ياناوت  وا  ،و  دـیرتراکوکین ناتمادـک  هک  دـیامزایب 
ینوگمهان ینامـسبان و  للخ و  چیه  ایآ  رگید  راب  سپ  ، ینیب یمن  ینوگمهان  ینامـسبان و  للخ و  ، نامحر [ يادخ ] شنیرفآ رد.دیرفآ 

]و هدنام ورف  ینوگمهان  یناماسبان و  ، للخ نتفای  زا  ] هدش وس  مک  هتـسخ و  هک  یلاح  رد  تا  هدـید  ات  رگنب  رگید  راب  سپـس  ؟ ینیب یم 
اه ناطیـش  ندنار  يارب  ییاهریت  ار  اهنآ  میتسارآ و  ییاه  غارچ  اب  ار  ایند  نامـسآ  ام  انامه.ددرگزاب  تیوس  هب  ، تسا هتـشگ  هدـنامرد 

خزود باذع  ، دندش رفاک  ناشراگدرورپ  هب  هک  یناسک  يارب  ؛و  میا هدرک  هدامآ  هتخورفا  یـشتآ  [ ترخآ رد  ] نانآ يارب  و.میداد  رارق 
ییادـص ، تسا ناروـف  شوـج و  رد  هک  یلاـحرد  نآ  زا  دـنوش  هدـنکفا  نآ  رد  هک  یماـگنه.تسا  یهاـگ  تشگزاـب  دـب  هچ  تسا و 

، دنوش هدنکفا  نآ  رد  یهورگ  هاگره.دوش  هراپ  هراپ  یـشالتم و  مشخ  تدـش  زا  هک  تسا  کیدزن.دنونـش  یم  شارخلد  كانلوه و 
ادخ : میتفگ میدرک و  راکنا  ار  وا  یلو  ، دمآ هدنهد  میب  ارچ  : دنیوگ یم  ؟ دماین يا  هدنهد  میب  ار  امش  ایآ  : دنـسرپ یم  نآ  زا  شنانابهگن 
نانآ شخب  تداعـس  توعد  ] ام رگا  : دـنیوگ یم  ؛و  دـیتسین یگزب  یهارمگ  رد  زج  ناگدـنهد  میب  امـش  ؛ تسا هدرکن  لزان  زیچ  چـیه 
دوخ هانگ  هب  سپ.میدوبن  نازوس  شتآ  لها  [ شتآ ] نایم رد  میدوب ، هدرک  لّقعت  [ دندروآ ام  يارب  هک  یقیاقح  رد  ] ای ، میدوب هدینـش  [ ار
یم ناـشراگدرورپ  زا  ناـهن  رد  هک  یناـسک  دـیدرت  یب.داـب  نازوـس  شتآ  لـها  رب  تـمحر  زا  يرود  گرم و  و.دـننک  یم  فارتـعا 

رارـسا تاّین و  هب  وا  املـسم  ، دیزاس راکـشآ  ار  نآ  ای  دینک  ناهنپ  ار  ناتراتفگ  و.تسا  گرزب  یـشاداپ  شزرمآ و  نانآ  يارب  ، دنـسرت
.تساناد اه  هنیس 

هار امـش  يارب  ار  نیمز  هک  تسوا.تسا  هاگآ  فیطل و  وا  هکنآ  لاح  ؟و  دـناد یمن  ، تسا هدـیرفآ  [ ار تادوجوم  همه  ] هک یـسک  اـیآ 
ایآ.تسوا يوس  هب  زیخاتـسر  ناگدرم و  نتخیگنارب  ،و  دیروخب ادخ  يزور  زا  ،و  دیور هار  نآ  بناوج  فارطا و  رب  نیاربانیب  ، داد رارق 

نتفاکش اب  ] هکنیا زا  ، دیا هدید  ناما  رد  ار  دوخ  [ نیمز رد  دسر  هچ  ] تسا یعطق  نامـسآ  رد  [ شا ییاورنامرف  تیمکاح و  ] هک یـسک  زا 
شا ییاورنامرف  تیمکاح و  هک  یسک  زا  ایآ  ؟ دهد همادا  ار  شیاسآ  جوم  شبنج  هلزلز و  هک  یلاحرد  درب  دورف  نآ  رد  ار  امش  [ نیمز

ص:19

 ( ناسآ شراگن  نانجلا (  حیتافم  دیدج  www.Ghaemiyeh.comبختنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1215زکرم  هحفص 69 

http://www.ghaemiyeh.com


یم گنـس  گـیر و  دوخ  اـب  هک  ] تخـس یناـفوت  هکنیا  زا  دـیا  هدـید  ناـما  رد  ار  دوـخ  [ نیمز رد  دـسر  هچ  ] تسا یعطق  نامـسآ  رد 
تایآ ] دندوب نانآ  زا  شیپ  هک  یناسک  املسم  !و  تسا هنوگچ  نم  نداد  میب  هک  تسناد  دیهاوخ  يدوز  هب  سپ  ؟ دتسرف امـش  رب  [ دروآ

لاب هک  یلاحرد  ار  ناشرـس  يالاب  ناگدنرپ  هک  دنا  هتـسنادن  ایآ  ! دوب هنوگچ  نم  باذع  [ رگنب ] سپ [، دندرک راکنا  ار  ناربمایپ  ادـخ و 
هک ناتهاپـس  [ زا ] تیـسک نیا  ایآ.تسانیب  زیچ  همه  رب  وا  انیقی  ؟ دراد یم  هگن  اضف  رد  نامحر  [ يادـخ ] طقف ، دـندنب یم  دـنیاشگ و  یم 

امـش هب  هکنآ  تسیک  ای.دنتـسین  [ ناطیـش ] بیرف راچد  زج  نارفاک  ؟ دهد يرای  نامحر  يادخ  ربارب  رد  باذـع  لوزن  ماگنه  هب  ار  امش 
یتخـسرس قح  زا  ] ترفن یـشکرس و  رد  هکلب  [ دنناد یمن  ار  تقیقح  هکنیا  هن  [؟ درادزاب امـش  زا  ار  شا  يزور  ادخ  رگا  ، دـهد يزور 

هار رب  تماق  تسار  هکنآ  ای  تسا  رت  هتفای  تیاده  ، دنک یم  تکرح  هداتفا  تروص  هب  راسنوگن و  هک  یسک  ایآ.دننک  یم  يراشفاپ  و]
تسوا : وگب.دیازگ یم  ساپس  یکدنا  یلو  داد ، رارق  لد  هدید و  شوگ و  امش  يارب  دیرفآ و  ار  امش  هک  تسوا  : وگب ؟ دور یم  تسار 

.دیوش یم  روشحم  وا  يوس  هب  دیرفآ و  نیمز  رد  ار  امش  هک 

تسادخ و دزن  طقف  [ تقیقح نیا  ] یهاگآ شناد و  : وگب ؟ دوب دـهاوخ  یک  [ زیخاتـسر ] عوقو ةدـعو  نیا  دییوگتـسار  رگا  : دـنیوگ یم  و 
هب [و  ددرگ تشز  مهرد و  نارفاک  هرهچ  ، دننیبب کیدزن  زا  ار  [ هدش هداد  هدـعو  ] نآ هک  ینامز  سپ.مراکـشآ  يا  هدـنهد  میب  اهنت  نم 
اب ار  هک  ره  ار و  نم  ادخ  رگا  دیهد  ربخ  نم  هب  : وگب.دـیتساوخ یم  [ هرخـسم يور  زا  ] ار نآ  هک  يزیچ  نامه  تسا  نیا  :[ دـنیوگ نانآ 

تـسوا : وگب ؟ داد دـهاوخ  هاـنپ  كاـندرد  باذـع  زا  ار  نارفاـک  یـسک  هچ  سپ  ، دـهد رارق  تمحر  دروـم  اـی  ، دـنک كـاله  تسا  نم 
نم هب  : وگب.تسا راکـشآ  یهارمگ  رد  یـسک  هچ  تسناد  دیهاوخ  يدوز  هب  سپ  ، میدرک لکوت  وا  رب  ،و  میدروآ نامیا  وا  هب  ، نامحر

سرتسد زا  هک  اجنآ  ات  ] دور ورف  نیمز  رد  [ اه هاچ  اهدس و  ، اه همـشچ  ، اهدور بآ  نوچ  ] امـش يرادرب  هرهب  دروم  بآ  رگا  دـیهد  ربخ 
!؟ دروایب اراوگ  ناور و  بآ  ناتیارب  هک  تسیک  سپ  [ ددرگ جراخ  امش 
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أبن ةروس  تلیضف 

هراشا

لاس دیامن  تموادم  نآ  تئارق  رب  زور  ره  دناوخب و  ار  أبن  ةروس  هکره  : تسا هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  قودص  خـیش 
ترضح هک  هدرک  تیاور  بعک  نب  ّیبا  زا  نایبلا  عمجم  رد  يربط  خیش  و.دنک  ترایز  ار  مارحلا  هّللا  تیب  هکنیا  رگم  دنکن  يرپس  ار 

هتسناد ،و  دیامن باریس  کنخ  بارـش  زا  تمایق  رد  ار  وا  ادخ  دناوخب  ار  أبن  ةروس  هک  ره  : دومرف مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر 
میظع أبن  هک  تسا  هدـش  دراو  زین  تسا و  تیالو  ، میظع أبن  زا  روظنم  هک  تسا  هدـمآ  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لـها  تاـیاور  رد  هک  شاـب 
حون یتشک  میظع و  أبن  تسوا  ( باطخلا عطقنا  هّللا و  باب  حون و  کلف  میظعلا و  اـبّنلا  وه  :) تسا مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح 

.تفای نایاپ  یهلا  باطخ  هک  ماگنه  نآ  نامسآ  ةزاورد  رد 

إبّنلا هروس 

تسا یگشیمه  شا  ینابرهم  رایسب و  شتمحر  هک  ادخ  مان  هب 

عقاو هک  ] دنراد فالتخا  رگیدکی  اب  نآ  ةرابرد  هراومه  هک  [ يربک تمایق  ] گرزب ربخ  نآ  زا  ؟ دنـسرپ یم  رگیدکی  زا  زیچ  هچ  ةرابرد 
یم هک  ] تسا نینچ  هن  مه  زاب.دـش  دـنهاوخ  هاـگآ  [ نآ ندوـب  یمتح  هب  ] يدوز هب  دـنرادنپ ] یم  هک  ] تسا نینچ  هن  ]؟ هـن اـی  دوـش  یم 

يارب  ] ییاه خیم  ار  اه  هوک  ؟و  میدادن رارق  شمارآ  رتسب  ار  نیمز  ایآ.دش  دنهاوخ  هاگآ  [ نآ عوقو  ندوب  یمتح  هب  ] يدوز هب  [ دنرادنپ
رارق [ باصعا ّدمت و  [و  شمارآ تحارتسا و  ۀیام  ار  ناتباوخ  ،و  میدـیرفآ [ هدام رن و  تروص  هب  ] ییاه تفج  ار  امـش  و  ]؟ نآ يراوتـسا 

نشور و یغارچ  ،و  میداـهن اـنب  راوتـسا  نامـسآ  تفه  ناـتزارف  رب  :و  میدرک رّرقم  شاـعم  ۀلیـسو  ار  زور  یـششوپ و  ار  بش  ،و  میداد
ییاه غاب  ،و  مینایورب هایگ  هناد و  نآ  ۀلیـسو  هب  ات  میدرک  لزان  نازیر  یبآ  از  ناراب  مکارتم و  ياهربا  زا  و  میدروآ ، دـیدپ  از  ترارح 
هورگ امـش  دنمد و  یم  روص  رد  هک  يزور.تسا  هاگ  هدعو  يرواد  زور  دیدرت  یب.میدروآ  نوریب  هوبنا  هدـیچیپ و  مه  هب  ناتخرد  زا 
ناور [ دوخ ياج  زا  ] ار اه  هوک  ،و  دیآ یم  رد  ییاهرد  تروص  هب  سپ  دوش ، یم  هدوشگ  نامـسآ  ،و  دییآ یم  رـشحم  هصرع  هب  هورگ 

هاگ نیمک  خزود  يدرت  یب  ! دنوش یبارس  دننک و 
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هن دنــشج و  یم  اوـه  یکنخ  هـن  اـجنآ  رد.دـننامب  نآ  رد  زارد  يراـگزور.تسا  تشگزاـب  ياـج  ناـیغاط  ناشکرــس و  يارب.تـسا 
هک دندوب  نانیا  [ ناشلامعا ] بسانم تسا  یـشاداپ  [ نایخزود ندب  زا  ] يا هبانوخ  باکرچ و  ناشوج و  بآ  رگم  [ عبط باب   ] یندـیماشآ
رب [ نانآ يدب  یبوخ و  زا  ] ار زیچ  همه  [ ام دندرک و[ یم  راکنا  دوجو  ۀمه  اب  تدش و  هب  ار  ام  تایآ  و  دنتشادن ، يدیما  باسح  [ زور ] هب

یب.مییازفین امـش  رب  باذع  زج  زگره  هک  دیـشچب  سپ  :[ مییوگ یم  نانآ  هب  تمایق  رد  [و  .میا هدرک  تبث  ناشلامعا  ۀمان  رد  هدرمش و 
ماج نس و  مه  هدیـسرون و  ینارتخد  اهروکنا و  عاونا  ]و  مرخ زبسرـس و  ] ییاه غاب  تسا  یبایماک  يزوریپ و  ناراـگزیهرپ  يارب  يدرت 

يوس زا  هزادـنا  هب  یفاک و  یـشاداپ  [ نیا ] .یبیذـکت خزود و  هن  دـنوش و  یم  يا  هدوهیب  نخـس  هن  اجنآ  رد  [ روهط ةداب  زا  ] زیربل ییاـه 
اب يارچو  نوچ  رایتخا  ار  سک  چـیه  هک  ینابرهم  نآ  ، تساهنآ نایم  هچنآ  نیمز و  اه و  نامـسآ  راگدرورپ  نامه.تسوت  راگدرورپ 

دهد هازجا  وا  هب  نامحر  [ يادخ ] هک یسک  رگم  دنیوگ  یمن  نخس  دنتسیا و  یم  فص  کی  رد  ناگتشرف  حور و  هک  يزور.تسین  وا 
ار امش  ام  ؛ دنیزگرب شراگدرورپ  يوس  هب  یتشگزاب  هار  دهاوخب  هک  ره  سپ  ، تسا قح  زور  زور ] ] نآ.دیوگ تسرد  قح و  نخـس  و 

نم شاـک  يا  : دـیوگ رفاـک  درگنب و  تسا  هداتـسرف  شیپ  رـش ] ریخ و  زا  ] ار هچنآ  مدآ  هک  يزور  ، میداد رادـشه  کـیدزن  یباذـع  زا 
![ منیبب ار  یتخس  زور  نینچ  ات  مدش  یمن  هدیرفآ  فّلکم  يدوجوم  [و  مدوب كاخ 

یلعا ةروس  تلیضف 

هراشا

بجاو زامن  رد  ار  ( یلعألا ّکبر  مسا  ّحبس  ) ةروس سکره  : دندومرف هک  تسا  هدومن  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  قودص  خیش 
.دوش دراو  یهاوخ  یم  هک  تشهب  ياهرد  زا  رد  ره  زا  : دوش یم  هتفگ  وا  هب  تمایق  زور  ، دناوخب بحتسم  ای 
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یلعألا هروس 

تسا یگشیمه  شا  ینابرهم  رایسب و  شتمحر  هک  ادخ  مان  هب 

وکین تسرد و  سپ  ، دیرفآ هکنآ.رادب  كاپ  هزنم و  [ دراد یلج  یفخ و  كرش  گنر  هج  ره  زا  ] ار تا  هبترمدنلب  رترب و  راگدرورپ  مان 
وت رب  ار  نآرق  يدوز  هب  ، دینادرگ هایس  یکاشاخ  ار  نآ  ،و  دینایور ار  هاگارچ  هکنآ  ،و  درک تیاده  داد و  رارق  هزادنا  هکنآ  و.دینادرگ 

ار وت  و.دـناد  یم  تسا  ناـهنپ  ار  هچنآ  راکـشآ و  وا  هک  ، دـهاوخب ادـخ  ار  هچنآ  زج  ، درک یهاوخن  شوـمارف  زگره  سپ  ، میناوـخ یم 
هک یسک.دتفا  دنمدوس  زردنا  رگا  هد ، زردنا  [ ار مدرم  ] سپ.مینک یم  هدامآ  [ تسا هلهـس  هحمـس و  تعیرـش  هک  ] هار نیرت  ناسآ  يارب 

شتآ رد  هک  یـسک  نامه.دریگ  یم  هرانک  نآ  زا  تسا  رت  تخبدب  همه  زا  هک  یـسک  ،و  دوش یم  رّکذـتم  يدوز  هب  ، درت یم  ادـخ  زا 
نطاب ياه  یتشز  زا  ] ار دوخ  هک  یسک  دیدرت  یب.دنک  یم  یگدنز  یـشوخ  هب  هن  دریم و  یم  اجنآ  رد  هاگ  نآ.دیآ  یم  رد  رت  گرزب 

يراگتـسر هار  يوس  هب  جوجل  نارکنم  امـش  یلو  ] .دناوخ زامن  سپ  ، درک دای  ار  شراگدرورپ  مان  و.دش  راگتـسر  ، درک كاپ  [ رهاظ و 
.تسا رترادیاپ  رتهب و  ترخآ  هک  یلاحرد.دیهد  یم  حیجرت  [ نآ رب  ] ار زاین  یگدنز و  هکلب  [ دیور یمن 

.یسوم میهاربا و  ياه  باتک  [ رد ] .تسه نیشیپ  ینامسآ  ياه  باتک  رد  [ قیاقح ] نیا نامه 

سمش هروس  تلیضف 

هراشا

ةروس هک  یسک  : دندومرف هک  تسا  هدش  تیاور  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  بعک  نب  یبأ  زا  لقن  هب  نایبلا  عمجم  رد 
.تسا هداد  هقدص  هدیبات  نآ  رب  هام  باتفآ و  هک  ار  هچنآ  ره  ییوگ  دناوخب  ار  سمش 

سمّشلا هروس 
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تسا یگشیمه  شا  ینابرهم  رایسب و  شتمحر  هک  ادخ  مان  هب 

راکـشآ یبوخ  هب  ار  دیـشروخ  نوچ  زور  هب  دـیآرب و  نآ  یپ  زا  هک  یماگنه  هام  هب  شا و  ینـشور  شرتسگ  دیـشروخ و  هب  دـنگوس 
سفن هب  دنارتسگ و  ار  نآ  هکنآ  نیمز و  هب  درک و  انب  ار  نآ  هکنآ  نامسآ و  هب  دشوپ و  ورف  ار  دیـشروخ  هک  یماگنه  بش  هب  دنک و 

یگدولآ زا  ] ار سفن  هک  یـسک  يدرت  یب.درک  ماهلا  وا  هب  ار  شا  يراکزیهرپ  يراـک و  هزب  سپ  ، دومن وکین  تسرد و  ار  نآ  هکنآ  و 
دیمون [ قح تمحر  زا  [و  دولاـیب [ دـشر زا  هدـنرادزاب  روما  اـه و  یگدولآ  هب  ] ار نآ  هک  یـسک  و.دـش  راگتـسر  ، داد دـشر  [ هدرک كاـپ 

ادخ ةداتسرف  سپ.تساخ  اپ  هب  ناشنیرت  تخبدب  هک  ینامز  ، درک بیذکت  [ ار ناشربمایپ  ] شنایغط یـشکرس و  ببـس  هب  دومث  موق.دش 
هب ناشراگدرورپ  هجیتن  رد  ،و  دندرک یپ  ار  هقان  دنتساخرب و  وا  بیذکت  هب  یلو  [ دیراذگاو  ] ار شروخشبآ  ادخ و  ۀقان  : تفگ نانآ  هب 
هک ] راک نآ  ماجنارـس  زا - ادخ  ؛و  تخاس ربارب  ناسکی و  كاخ  اب  ار  موق  همه  تخیر و  ورف  نانآ  رب  یتخـس  باذـع  ناشهانگ  رطاخ 

.درادن ییاورپ  [ تسا ناراکمتس  يدوبان 

ردق ةروس  تلیضف 

هراشا

بناـج زا  يا  هتـشرف  ، دـناوخب بجاو  زاـمن  رد  ار  ردـق  ةروـس  سکره  : دـندومرف هک  تسا  هدـش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا 
.نک زاغآ  ون  زا  لمع  ، دیزرمآ ار  تا  هتشذگ  ناهانگ  ادخ  ، ادخ ةدنب  يا  : دنک ادن  راگدرورپ 

ردقلا هروس 

تسا یگشیمه  شا  ینابرهم  رایسب و  شتمحر  هک  ادخ  مان  هب 

نآ رد  حور  ناگتـشرف.تسا و  هام  رازه  زا  رتهب  ، ردق بش  ؟ تسیچ ردـق  بش  یناد  یم  هچ  وت.میدرک  لزان  ردـق  بش  رد  ار  نآرق  ام 
.دنوش یم  لزان  يراک  ره  [ میظنت ریدقت و  ] يارب ناشراگدرورپ  نذا  هب  بش 

.تسا تمحر  مالس و  [ رسارس ] مد هدیپس  ندمآرب  ات  بش  نیا 
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هلزلز ةروس  تلیضف 

هراشا

یسک دننام  دنک  تئارق  راب  راهچ  ار  لازلز  ةروس  سکره  : دندومرف هک  تسا  هدش  تیاور  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  زا 
.تسا هدرک  تئارق  ار  نآرق  مامت  هک  تسا 

هلزلّزلا هروس 

تسا یگشیمه  شا  ینابرهم  رایسب و  شتمحر  هک  ادخ  مان  هب 

هدش هچ  ار  نیمز  : دـیوگب ناسنا  ،و  دزادـنا نوریب  ار  شنارگ  ياهراب  نیمز  ،و  دـننازرلب شـشزرل  [ نیرتدـیدش ] اب ار  نیمز  هک  یماگنه 
ناـیاپ زا  سپ  ] مدرم زور  نآ.تسا  هدرک  یحو  وا  هب  تراـگدرورپ  هک  اریز  : دـیوگ یم  ار  دوخ  راـبخا  نیمز  هک  تسا  زور  نآ  ؟ تسا
تروص هب  ] ار ناشلامعا  ات  ، دـندرگ یم  زاب  [ خزود ای  تشهب  دوخ  يدـبا  ياه  لزنم  يوس  هب  ] هدـنکارپ ياه  هورگ  تروص  هب  [ باسح

يدـب يا  هرذ  نزو  مه  سکره  و.دـنیبب  ار  یکین  نآ  ، دـنک یکین  يا  هرذ  نزو  مه  سکره  سپ.دـنهد  ناـشن  ناـنآ  هب  [ هتفاـی مـسجت 
.دنیبب ار  يدب  نآ  ، دنک

تایداع ةروس  تلیضف 

هراشا

.دوش یم  روشحم  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  اب  دیامن  تموادم  نآ  ندناوخ  هب  سکره  تسا  ربخ  رد 

تایداعلا هروس 

تسا یگشیمه  شا  ینابرهم  رایسب و  شتمحر  هک  ادخ  مان  هب 

اه گنـس  زا  ناشمـس  ندیبوک  اب  هک  ینابـسا  هب  دنگوس  دنزات و  یم  [ گنج يوس  هب  ] نانک همهمه  هک  يا  هدـنود  نابـسا  هب  دـنگوس 
رابغ درگ و  ، موجه ۀلیـسو  هب  دـنرب و  یم  موجه  نمـشد  هب  هناریگ  لفاغ  حبـص  ماـگنه  هک  یناراوس  هب  دـنگوس  دـنناهج و  یم  هقرج 

ساپـسان رایـسب  شراگدرورپ  هب  تبـسن  ناسنا  اعطق  [ هک [؛ دـنیآرد نمـشد  یهورگ  نایم  رد  تقو  نآ  رد  هاـگان  دـنزیگنارب و  یناوارف 
یم لخب  ببس  نیا  هب  [و  تسا دنمقالع  تخس  لام  تورث و  تبسن  وا  انامه  ،و  تسا هاوگ  یساپسان  نیا  رب  وا  دوخ  دیدرت  یب  ،و  تسا
زور نآ  رد  دیدرت  یب  ددرگ ، رادیدپ  تساه  هنیس  رد  هچنآ  و.دوش  هتخیگنارب  تساهروگ  رد  هچنآ  هک  یماگنه  دناد  یمن  ایآ  [ دزرو

[ .دنهد رفیک  شاداپ و  نانآ  هب  ناشدب  کین و  لامعا  ۀیاپ  رب  [و  تسا هاگآ  نانآ  هب  تبسن  ناشراگدرورپ 
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نورفاک ةروس  تلیضف 

هراشا

لداعم نآ  ندناوخ  هکنیا  نآ  تسا و  هدش  نایب  بحتـسم  بجاو و  ياهزامن  رد  نورفاک  ةروس  تئارق  تلیـضف  ، يرایـسب ثیداحا  رد 
.تسا نآرق  مراهچ  کی 

نورفاکلا هروس 

تسا یگشیمه  شا  ینابرهم  رایسب و  شتمحر  هک  ادخ  مان  هب 

امـش ار  هچنآ  نم  هن  و  دـیتسرپ ، یم  ، متـسرپ یم  نم  ار  هچنآ  امـش  هن  ،و  متـسرپ یمن  نم  ، دـیتسرپ یم  امـش  ار  هچنآ  ! نارفاـک يا  : وگب
.مدوخ يارب  نم  نید  ،و  ناتدوخ يارب  امش  نید.دیتسرپ  یم  ، متسرپ یم  نم  هک  ار  هچنآ  امش  هن  ،و  متسرپ یم  ، دیا هدیتسرپ 

رصن ةروس  تلیضف 

هراشا

.دوش یم  نانمشد  رب  يزوریپ  بجوم  بحتسم  ای  بجاو  ياهزامن  رد  رصن  ةروس  تئارق  : تسا هدمآ  ثیدح  رد 

رصّنلا هروس 

تسا یگشیمه  شا  ینابرهم  رایسب و  شتمحر  هک  ادخ  مان  هب 

هارمه ار  تراگدرورپ  سپ  دنیآرد ، ادخ  نید  رد  هورگ  هورگ  هک  ینیبب  ار  مدرم  ،و  دـسر ارف  يزوریپ  [ نآ ادـخ و[ يرای  هک  یماگنه 
.تسا ریذپ  هبوت  هراومه  وا  هک  ، هاوخب شزرمآ  وا  زا  ،و  يوگ حیبست  شیاتس  ساپس و  اب 

دیحوت ةروس  تلیضف 

هراشا

.تسا نآرق  موس  کی  ندناوخ  نوچمه  ، دیحوت ةروس  ندناوخ 
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صالخالا هروس 

تسا یگشیمه  شا  ینابرهم  رایسب و  شتمحر  هک  ادخ  مان  هب 

،و تسا هدشن  هدییاز  زا  ،و  هدازن ار  یسک  [ .دننک وا  دصق  شترضح  هب  دامتعا  اب  نادنمزاین  هک  ] زاین یب  يادخ  ؛ تساتکی يادخ  وا  : وگب
.دشاب یمن  وا  هیبش  اتمه و  دننامه و  تافص ] رد  هن  تاذ و  رد  هن  ] سک چیه 

نیتذوعم تلیضف 

هراشا

،و دناسرن نایز  وا  هب  دـب  مشچ  ، دـناوخب ار  ( سان قلف و  ) نیتذوّعم دور و  نوریب  دوخ  ۀـناخ  زا  صخـش  هچنانچ  : تسا هدـمآ  تیاور  رد 
.دناوخب [ هرقب ةروس  ۀیآ 255  ] یسرکلا هیآ  هارمه  هب  ار  هروس  ود  نیا  ، ندیباوخ ماگنه  هب  دوش  یم  سرت  راچد  هک  یسک 

قلفلا هروس 

تسا یگشیمه  شا  ینابرهم  رایسب و  شتمحر  هک  ادخ  مان  هب 

نآ رد  هک  ] دـیآرد شا  یکیراـت  اـب  هک  یماـگنه  بش  ناـیز  زا  ،و  دـیرفآ هچنآ  ناـیز  زا  ، مرب یم  هاـنپ  مد  هدـیپس  راـگدرورپ  هب  : وـگب
نوسفا هک  ] هدنمد نانز  نایز  زا  ]و  دنا نیمک  رد  ناسنا  هب  ندز  هبرض  يارب  رجاف  قساف و  ياه  ناسنا  يذوم و  تاناویح  عاونا  یکیرات 

نایز زا  و  دـنروآ ] یم  راـب  هب  تراـسخ  هعماـج  هداوناـخ و  ، درف یگدـنز  رد  یناطیـش  راـک  نیا  اـب  دـنمد و  یم  ] اـه هرگ  رد  [ وداـج و 
.دزرو یم  دسح  هک  ینامز  ، دوسح

سانلا هروس 

تسا یگشیمه  شا  ینابرهم  رایسب و  شتمحر  هک  ادخ  مان  هب 

ياه هنیس  رد  هراومه  هکنآ  ، ناهنپ یفخم و  رگ  هسوسو  نایز  زا  مدرم  دوبعم  [ هب ] مدرم هاشداپ  [ هب ] مدرم راگدرورپ  هب  مرب  یم  هانپ  : وگب
.نایمدآ نایّنج و  زا  دنک  یم  هسوسو  مدرم 
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تسا یگشیمه  شا  ینابرهم  رایسب و  شتمحر  هک  ادخ  مان  هب 

دورد و هدیرفآ و  شرکـش  شیاتـس و  يایوگ  ار  تادوجوم  مامت  داد و  رارق  دوخ  دای  دیلک  ار  شیوخ  ساپـس  هک  ار  يادخ  شیاتس 
.دنا هدنشخب  راوگرزب و  هک  شکاپ  تیب  لها  رب  ،و  تسا هدش  ادج  ( دومحم ) وا ةدوتس  مان  زا  شمان  هک  دّمحم ص  شربمایپ  رب  مالس 

دنوادـخ هک  یمقلا  اضر  نب  دّـمحم  نب  ساّبع  مالّـسلا  مهیلع  تلاسر  تیب  لها  ثیداحا  هب  کّسمتم  تعاـضب و  یب  ریقف  نیا  دـعب  و 
هک دنتـساوخ  وگاـعد  نـیا  زا  ناـمیا  لـها  ناردارب  زا  يا  هدـع  : دـیوگ نـینچ  دـنک  مـتخ  تداعــس  یکین و  هـب  ار  ود  ره  راـک  ناـیاپ 

شدنس هک  ار  هچنآ  میامن و  رکذ  ار  باتک  نآ  دنتـسم  ياهاعد  میامن و  هعلاطم  تسا  لوادتم  مدرم  نیب  هک  ار  « نانجلا حیتافم  » باتک
نیا.میازفیب نآ  رب  هدـماین  اـبتک  نآ  رد  هـک  ار  هربـتعم  تاراـیز  اـهاعد و  زا  يا  هراـپ  مـنک و  يراددوـخ  شرکذ  زا  هدیـسرن  مرظن  هـب 

ياهدــیلک «] ناـنجلا حــیتافم  » ار نآ  هداد و  ماـظن  بـیترت  ناـمه  هـب  ار  باـتک  نـیا  هدرک و  تباـجا  ار  مـناردارب  شهاوـخ  نیرتـمک 
زور بش و  لامعا  هتفه و  ياهزور  ياهاعد  اهزامن و  بیقعت  لّوا  باب  رد  ؛ متخاس ّبترم  باب  هس  رد  ار  هعومجم  نیا.مدیمان  [ تشهب

تلیضف لاس و  ياهام  لامعا  : مّود باب  رد.تسا  هدمآ  درگ  اهنیا  زج  رـشع و  هسمخ  تاجانم  روهـشم و  ياهاعد  زا  يا  هراپ  هعمج و 
دیما.هدـمآ تسا  تارایز  هب  طوبرم  هچنآ  تارایز و  : مّوس باب  رد.تسا  هدـش  نایب  [ یـسمش ] یمور ياههام  لامعا  زورون و  لامعا  و 

.دنیامرفن شومارف  شزرمآ  بلط  تارایز و  اعد و  زا  ار  هایس  ور  راکهنگ  نیا  ،و  دننک لمع  نآ  قباطم  نامیا  لها  ناردارب  تسا 

([ هیعدا ) لّوا باب  ]

هراشا

تاجانم روهـشم و  ياهاعد  زا  يا  هراپ  ،و  هعمج زور  بش و  لاـمعا  ،و  هتفه ياـهزور  ياـهاعد  اـهزامن و  بیقعت  ناـیب  رد  لّوا  باـب 
: تسا لصف  دنچ  باب  نیا  رد  ،و  اهنیا زج  »و  رشع هسمخ  »
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كرتشم تابیقعت  رد  لّوا  لصف 

هّللا ) ریبکت هبترم  هس  رب و  الاب  شوگ  ربارب  اـت  ار  اهتـسد  ، يداد مالـس  ار  زاـمن  هاـگره  : هدـش لـقن  نآ  ریغ  یـسوط و  خیـش  حابـصم  زا 
یمن ار  وا  زج  تسین و  ادخ  زا  ریغ  يدوبعم  ، میتسه وا  میلـست  ام  هناگی و  يدوبعم  ، تسین ادـخ  زج  يدوبعم  : وگب سپـس  هتفگ و  ( ربکا
ادـخ زج  يدوبعم  ، دـشاب دـنیآ  شوخاـن  ناکرـشم  يارب  دـنچره  مییاـمن  یم  صلاـخ  وا  يارب  ار  دوـخ  تعاـط  هک  یلاـحرد  ، میتـسرپ

افو شا  هدـعو  هب  ، تسا هناگی  هناـگی و  هناـگی و  تسین  ادـخ  زا  ریغ  يدوبعم.تسین  اـم  نیتسخن  ناردـپ  راـگدرورپ  اـم و  راـگدرورپ 
ییاورنامرف سپ.تسکش  مهرد  ار  ( رکش رفک و  ) نایرکشل ییاهنت  هب  دیشخب و  تزع  تردق و  ار  شهاپس  داد  يرای  ار  شا  هدنب  ، درک

ریخ و ، دریم یمن  هک  يا  هدنز  تسا  وا  دـنک و  یم  هدـنز  دـناریم و  یم  دـناریم و  یم  دـنک و  یم  هدنز.تسازـس  ار  وا  اهنت  شیاتـس  و 
: وگب هاگنآ.تساناوت  زیچ  ره  رب  وا  تسوا و  تسد  هب  اهنت  یکین 

دوخ بناـج  زا  ارم  ایادـخ  مدرگ  یم  زاـب  وا  بناـج  هب  مبلط و  یم  شزرمآ  هدـنیاپ  هدـنز و  نآ  تسین  يدوبعم  اـم و  زج  هک  ادـخ  زا 
كاـپ و ، روآ دورف  نم  رب  تناوارف  ياـهتمعن  زا  ،و  نارتـسگب نم  رب  تتمحر  ربا  زا  ،و  راـبب نم  رب  تناـسحا  ناراـب  زا  ،و  نک ییاـمنهار 

وت زا  ایادــخ  راـب  ، دزرمآ یمن  وـت  زج  یــسک  ار  ناـهانگ  یگلمج  اریز  ، زرماـیب ار  مناـهانگ  یماـمت  ، تـسین وـت  زج  يدوـبعم  ، یّهزنم
هطاحا نآ  هب  وت  ملع  هک  يدـنزگ  ره  زا  مروآ  یم  هانپ  وت  هب  تسا و  هتفای  هطاحا  نآ  رب  تشناد  هک  يریخ  ره  زا  منک  یم  تساوخرد 

مرب یم  هانپ  ،و  ترخآ باذع  ایند و  يراوخ  زا  مروآ  یم  هانپ  وت  هب  ،و  مهاوخ یم  وت  زا  لماک  یتمالـس  میاهراک  همه  رد  ! ایادخ.دراد
هب
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هک یناویح  ره  رـش  زا  ،و  اهدرد همه  رـش  زا  ،و  ترخآ ایند و  رـش  زا  ، تریذـپان یچیپرـس  تردـق  ،و  ینتفایان تسد  تّزع  ،و  الاو ماقم 
ۀبترمدـنلب ادـخ  بناـج  زا  زج  تسین  ییورین  ناوت و  چـیه  ، تسا تسار  هار  رب  مراـگدرورپ  اـنامه  ، تسوـت تسد  هب  شدوـجو  ماـمز 

تسین و وا  يارب  یکیرـش  ییاورنامرف  رد  هتفرگن و  يدنزرف  هک  ار  ادخ  ساپـس  ، دریم یمن  هک  يا  هدنز  نآ  رب  منک  یم  لکوت.گرزب 
نینچ نآ  تیفیک  و  ،) هتفگ ار  مالّسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  حیبست  سپ.رامش  گرزب  رایـسب  ار  وا  شدناهرب و  ّتلذ  زا  ات  یتسرپرـس  هن 

: تسا

هد ینک  تکرخ  دوـخ  ياـج  زا  هکنا  زا  شیپ  )و  هـبترم  33( هّللا ناحبس  ) حیبست ، هبترم  33( هّلل دمحلا  ) دمح ، هبترم  34( ربکا هّللا  ) ریبکت
: یناوخ یم  هبترم 

زاین یب  اتمه و  یب  ، اتکی هناگی و  تسا  يدوبعم  ، درادـن دوجو  یکیرـش  وا  يارب  ، تسین اـتکی  يادـخ  زج  يدوبعم  هک  مهدـیم  یهاوگ 
.تسا هتفرگن  يدنزرف  رسمه و  زگره  ،و  تسا

ماگنه ،و  ماش حبـص و  زامن  زا  سپ  هژیو  هب  هدـش  دراو  تیاور  رد  ( ...هّللا ّالا  هلا  نأ ال  دهـشأ  ) رکذ نیا  ناوارف  تلیـضف  : دـیوگ فلؤم 
: ییوگ یم  هاگنآ.باتفآ  بورغ  عولط و 

و تسا ، نآ  ۀتـسیاش  وا  هک  نانچ  نآ  ،و  دوش هیزنت  دراد  تسود  هک  نانچ  نآ  ،و  دنک هیزنت  ار  وا  يزیچ  هک  نامز  ره  ادـخ  تسا  هزنم 
روط نامه  دیوگ و  ساپس  يزیچ  ار  وا  هک  نامز  ره  ار  يادخ  ساپس  تسا و  راوازـس  شلالج  تعفر  الاو و  ماقم  يارب  هک  هنوگ  نآ 

راوازــس شعیفر  هوکــش  ـالاو و  ماـقم  يارب  هـک  هنوـگ  نآ  تـسا و  نآ  هتــسیاش  هـک  ناـنچ  دـنیوگ و  شهاپــس  دراد  تـسود  هـک 
دوش و هدرمش  هناگی  دراد  تسود  هک  روط  نامه  درآرب و  گناب  شا  یتسرپ  هناگی  هب  يزیچ  هکنآ  ره  تسین  ادخ  زج  يدوبعم.تسا 

تسا و راوازس  هک  هنوگ  نآ 
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نامه دـنک و  دای  یگرزب  هب  يزیچ  ار  وا  هک  ناـمز  ره  ( تسا رتگرزب  ادـخ  ) و.تسا وا  عیفر  تزع  ـالاو و  ماـقم  ۀتـسیاش  هک  هنوگ  نآ 
راوازـس شعیفر  تزع  الاو و  ماقم  يارب  هک  هنوگ  نآ  تسا و  نآ  ۀتـسیاش  وا  هک  ناـنچ  دوش و  داـی  یگرزب  هب  دراد  تسود  هک  روط 

ره هب  نم و  هب  هک  یتمعن  ره  يارب  تسا  رت  گرزب  ادخ  ،و  تسین ادخ  زج  يدوبعم  ،و  تسار ادخ  اهنت  ساپس  ادخ و  تسا  هزنم.تسا 
رب هک  مهاوخ  یم  وت  زا  ایادـخ.دمآ  دـنهاوخ  تمایق  زور  ات  هک  نانآ  هچ  دـنا و  هدوب  هک  ناـنآ  هچ  ، هدومن اـطع  شتاـقولخم  زا  کـی 
یم تساوخرد  مرادـن  دـیما  هک  يزیچ  نیرتهب  زا  مراد و  دـیما  هک  يزیچ  نیرتهب  زا  وت  زا  ،و  یتسرف دورد  دّـمحم  نادـناخ  دّـمحم و 

.مزیهرپ یمن  هک  هچنآ  رش  زا  منک و  یم  زیهرپ  هک  هچنآ  رش  زا  مروآ  یم  هانپ  وت  هب  ،و  منک

ۀیآ :26]و  نارمع لآ   ] ِْکلُْملا َکـِلا�م  ّللا 
�

َّمُه ِلـُق  [ 18: نارمع لآ   ] ّللا
�

ُه َدِهَـش  هرقب ،] ةروـس  ۀیآ 255  ] یـسرکلا هیآ  ، دمح ةروس  سپس 
،و یناوخ یم  تسا  َنِینِسْحُْملا » َنِم   » نآ رخآ  و  ّللا »

�
ُه ُمُکَّبَر  َّنِإ  نآ ، لّوا  هک  [56-54] فارعا ةروس  زا  هیآ  هس  زا  ترابع  هک  ار  هرخس 

: ییوگ یم  هبترم  هس  سپس 

ادـخ يارب  ساپـس  وا و  ناگداتـسرف  رب  دورد  ،و  دـنهد یم  تبـسن  وا  هب  ناکرـشم  هچنآ  زا  ، تّزع راگردورپ  ، تراـگدرورپ تسا  هّزنم 
هار شیاشگ و  نم  يارب  مراک  رد  دّـمحم و  نادـناخ  دّـمحم و  رب  تسرف  دورد  ! ایادـخ : ییوگ یم  هبترم  هس  سپ  نایناهج  راگدرورپ 

.نک تیانع  يزور  مرب  یمن  نامگ  هک  یبناج  زا  مرب و  یم  نامگ  هک  یبناج  زا  ارم  هد و  رارق  تاجن 

اب سپـس.داد  میلعت  ، دوب نادنز  رد  ترـضح  نآ  هک  یماگنه  مالّـسلا  هیلع  فسوی  ترـضح  هب  ار  نآ  لیئربج  هک  تسا  ییاعد  نیا  و 
: وگب هبترم  تفه  اشگب و  نامسآ  يوس  هب  ار  تپچ  تسد  فک  ،و  ریگب ار  تنساحم  تسار  تسد 
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.امرف کیدزن  ار  دّمحم  نادناخ  جرف  ،و  دّمحم نادناخ  دّمحم و  رب  تسرف  دورد  ، دّمحم نادناخ  دّمحم و  راگدرورپ  يا 

.هد مهانپ  خزود  شتآ  زا  نک و  محر  نم  هب  ،و  تسرف دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  !، يراوگرزب تمظع و  بحاص  يا 

شخب یکاپ  هزیکاپ و  ناهنپ و  هدیـشوپ و  مان  هب  مهاوخ  یم  وت  زا  ایادخ  : ییوگ یم  یناوخ و  یم  ار  « دیحوت » ةروس هبترم  هدزاود  سپ 
ةدنناهر يا  ناریسا و  شخب  يدازآ  يا  !و  اهاطع هدنشخب  يا  مراتـساوخ  وت  زا  تا  هنیرید  تنطلـس  تگرزب و  مان  هب  زین  تکرابم و  و 

زا ،و  یـشخب ییاـهر  خزود  شتآ  زا  ارم  ندرگ  یتـسرف و  دورد  دـمحم  نادـناخ  دـمحم و  رب  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  ، شتآ زا  اـهناسنا 
ار شنایم  يراگتـسر و  ار  میاعد  زاغآ  یهد  رارق  ییامن و  تشهب  دراو  تینما  رد  يرب و  نوریب  نامیا  تمالـس  اـب  هارمه  اـیند  يارس 

: یناوخ یم  نینچ  هضیرف  ره  لابند  هک  هدمآ  « هّیولع ۀفیحص  » رد و.اهناهن  ياناد  ییوت  انامه  ، حالص ار  شنایاپ  ،و  تیقفوم

هب ناگدـنهاوخ  رامـش  یب  تساوخرد  دراد و  یمن  زاـب  ار  وا  رگید  ینخـس  هب  نداد  شوگ  زا  ینخـس  هب  نداد  شوـگ  هک  یـسک  يا 
ینیریـش تشذـگ و  یکنخ  زا  ارم  ناشچب  ، دـنک یمن  تسا  هتـسخ  هدرزآ و  ناگدننکارـصا  رارـصا  هکنآ  يا  ، دزادـنا یمن  شهابتـشا 

تهج زا  اـهنت  هکلب  ، نآ هب  وت  يوس  زا  یتبغر  زاـین و  رطاـخ  هب  هن  مدروآ  اـجب  ار  نآ  ، نم زاـمن  تسا  نیا  ! ادوبعم تشزرمآ  تمحر و 
هذخاؤم ارم  دوب  شدوجس  عوکر و  رد  یصقن  بیع و  رگا  ادوبعم  يداد  نامرف  نآ  هب  ارم  هک  هچنآ  تباجا  روتسد و  تعاطا  میظعت و 

.نک لّضفت  اهیتساک  شزرمآ  تادابع و  شریذپ  اب  نم  رب  نکم و 
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یم داد  میلعت  نینمؤـملا  ریما  هب  هظفاـح  تیوـقت  يارب  مّلـس  هـلآ و  هـیلع و  هـّللا  یلـص  ربماـیپ  هـک  ار  اـعد  نـیا  ، زاـمن ره  یپ  رد  زین  و 
راتفرگ گنراگنر  ياهباذع  هب  ار  نیمز  لها  هک  ییادخ  تسا  هزنم  ، دـنک یمن  متـس  شناتـسدریز  رب  هک  یهاشداپ  تسا  هزنم  : یناوخ

زیچ ره  رب  وـت  امّلــسم  ، شناد مـهف و  ییاـنیب و  روـن و  مـلد  رد  هد  رارق  ایادـخ.نابرهم  زاوـن  هدـنب  يادـخ  نآ  تـسا  هزنم  ، دـیامن یمن 
: وگب هبترم  هس  اهزامن  زا  دعب  : هدمآ یمعفک  حابصم  رد.ییاناوت 

سکره مراک و  ماجنارـس  هدومن و  میزور  مراـگدرورپ  ار  هچنآ  ما و  ینید  ناردارب  دـنزرف و  متورث و  ما و  هداوناـخ  منید و  مدوخ و 
تسا و هدازن  هک  ییادـخ  ، مهد یم  رارق  زاین  یب  ياتکی  هناـگی و  يادـخ  هاـنپ  رد  ار  همه  همه و  ، تسا نم  تسد  هب  وا  یتسرپرـس  هک 

هاگنآ کیرات  بش  رش  زا  دیرفآ و  هچنآ  رـش  زا  مد  هدیپس  راگدیرفآ  هب  ( مرب یم  هانپ  ،و( تسین وا  ياتمه  یـسک  تسا و  هدشن  هدییاز 
راـگدرورپ هـب  مرب  یم  هاـنپ  دزرو و  دــسح  هـک  یناـمز  دوـسح  رــش  زا  اـه و  هدرگ  رد  هدــنمد  رحاـس  ناـنز  رــش  زا  دــیآرد و  هـک 

هچ ینج و  ناطیش  هچ  ، دنک یم  هسوسو  نامدرم  ياه  هنیس  رد  هک  يزومرم  ناطیش  رـش  زا  ، نایمدآ دوبعم  ، نایمدآ ياورنامرف  ، نایمدآ
دهاوخ یم  هکره  : دومرف مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هک  تسا  لقن  دیهـش  خیـش  ۀتـشون  تسد  زا  و.یـسنا  ناـطیش 
: دناوخب زامن  ره  زا  دعب  ار  اعد  نیا  دیاب  ، دیاشگن ار  شناهانگ  ةدنورپ  دنکن و  ضرع  وا  رب  ار  شتشز  لامعا  تمایق  رد  دنوادخ 

وت دزن  مناهانگ  رگا  ! ایادخ راب  ، تسا رت  هدرتسگ  نم  هانگ  زا  وت  ینابرهم  رت و  هدننکراودیما  نم  لمع  زا  وت  شزرمآ  انامه  ! ایادـخ راب 
یبای تسد  هتسیاش  هچرگا  ! ایادخ راب  ، تسا رتگرزب  نم  هانگ  زا  وت  تشذگ  ، تسا گرزب 
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قح هب  تسا ، هتفرگ  ارف  ار  زیچ  همه  تتمحر  اریز  ، دریگ ارف  ارم  دـسرب و  نـم  هـب  تـسا  راوازـس  وـت  تـمحر  اـّما  ، متـسین وـت  تـمحر 
يدـش غراـف  مالّـسلا  اـهیلع  همطاـف  ترـضح  حـیبست  زا  نوـچ  : هدـش تیاور  هیوباـب  نبا  زا  و  !. ناـنابرهم نـیرت  ناـبرهم  يا  تیناـبرهم 

یم زاب  وت  يوس  هب  تسوت و  نآ  زا  اـهنت  دریگ و  یم  همـشچرس  وت  زا  اـهنت  تمالـس  و  ،« بیع یب  » تمالـس يادـخ  ییوت  ! ایادـخ : وگب
وا و ناگداتسرف  رب  مالـس  ،و  دننک یم  نایب  شیارب  ناکرـشم  هک  یتافـص  زا  تزع  بحاص  راگدرورپ  تراگدرورپ  تسا  هزنم  ددرگ 
دورد و ، هتفای تیاده  ، رگ تیاده  ناماما  رب  مالـس  !، ربمایپ يا  وت  رب  ادخ  تاکرب  مالـس و  ، نایناهج راگدرورپ  تسا  ار  يادخ  شیاتس 

مالس ، نامیا لها  ریما  یلع ع  رب  مالس  ، ادخ ۀتسیاش  ناگدنب  رب  ام و  رب  مالس  ، شناگتشرف ناگداتـسرف و  ادخ و  ناربمایپ  ۀمه  رب  مالس 
یلع نب  دـمحم  رب  مالـس  ، نادـباع شخب  تنیز  نیـسح  نب  یلع  رب  مالـس  ، تـشهب لـها  ناـناوج  ماـمت  رورـس  ود  نیـسح  نـسح و  رب 

نب یلع  رب  مالس  ، مشخ هدنروخ  ماما  نآ  رفعج  نب  یسوم  رب  مالس  ، وگتسار ماما  نآ  دّمحم  نب  رفعج  رب  مالـس  ، ءایبنا شناد  ةدنفاکش 
نسح رب  مالس  ، رگتیاده ماما  نآ  دمحم  نب  یلع  رب  مالس  ، هدنـشخب ماما  نآ  یلع  نب  دمحم  رب  مالـس  ، دونـشخ عناق و  ماما  نآ  یـسوم 

هاگنآ.داب نانآ  مامت  رب  ادخ  مالـس  دورد و  ، هدش تیاده  ةدننک  مایق  ماما  نآ  نسحلا  نب  تبجح  رب  مالـس  ، دـنبرد هزیکاپ  نآ  یلع  نب 
يزامن ره  زا  سپ  : هدومرف یمعفک  خیش.هاوخب  ادخ  زا  يراد  هک  تجاح  ره 
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هب ،و  یلع تماما  و  داب ، شنادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  دمحم  توبن  ،و  مالـسا تناید  ،و  ادـخ يراگدرورپ  هب  مدونـشخ  ییوگ : یم 
نانآ رب  دورد  ( يدهم ترضح  ) هتسیاش راگدای  نسح و  یلع و  دمحم و  یلع و  یـسوم و  رفعج و  دمحم و  یلع و  نیـسح و  نسح و 

راب : وگب هبترم  هس  سپ  میوج  یم  يرازیب  ناشنانمـشد  زا  مزرو و  یم  یتسود  نانآ  هب  دنـشاب  منایاوشیپ  نارورـس و  ناـماما و  هک  ، داـب
.مراتساوخ ترخآ  ایند و  رد  ار  شیاسآ  یتسردنت و  ششخب و  وت  زا  ایادخ 

اهزامن زا  کیره  هب  صوصخم  تابیقعت  رد  مّود  لصف 

[ دّجهتملا حابصم  باتک  زا  لقن  هب  رهظ  زامن  بیقعت  ]

ادخ زج  يدوبعم  رابدرب  گرزب  يادخ  تسین  ادخ  زج  يدوبعم  وگب : ، هدمآ دّجهتملا  حابـصم  باتک  رد  هک  نانچ  رهظ  زامن  لابند  هب 
هب قفوم  ارم  مهاوخ  یم  وت  زا  ایادـخ.تسا  نایناهج  راگدرورپ  يادـخ  هژیو  شیاتـس  ، میرک راـگدرورپ  نآ  شرع  راـگدرورپ  تسین 
زا ار  يدب  راک  ره  زا  تمالـس  کین و  راک  ره  زا  يدنم  هرهب  ینادرگب و  شیوخ  شزرمآ  بابـسا  شیوخ و  تمحر  تابجوم  ماجنا 

افـش هکنآ  رگم  يدرد  هن  يرادرب و  ملد  زا  هکنآ  زج  هنم  یهودـنا  يزرماـیب و  هکنآ  زج  ، راذـگم یهاـنگ  نم  رب  ! ایادـخ.مبلط یم  وت 
شیپ هن  یهد و  ینمیا  نآ  زا  ارم  هکنیا  زج  یـسرت  هن  يزاـس و  هدرتسگ  هکنآ  رگم  یقزر  هن  یناـشوپب و  هکنآ  رگم  یبـیع  هن  یهد و 

يا ینک  اور  هکنیا  رگم  تسا  تحلـصم  نآ  رد  ارم  تیاضر و  نآ  رد  ار  وت  هک  یتجاح  هن  ینادرگرب و  ار  نآ  هکنآ  رگم  يدـب  دـمآ 
رب منز و  یم  گنچ  ادـخ  نامـسیر  هب  : ییوگ یم  هبترم  هد  و.نایناهج  راگدرورپ  يا  نک  باجتـسم  ار  میاعد  ، نانابرهم نیرت  ناـبرهم 

میامن یم  دامتعا  دنوادخ  هب  منک و  یم  لکوت  ادخ 
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یم لخب  هراومه  رگا  يرتگرزب و  وت  تسا  گرزب  ما  یگدـنب  رد  یهاتوک  رگا  ،و  يرتگرزب وت  تسا  گرزب  مناهانگ  رگا  ایادـخ  راب 
زرمایب و تراکـشآ  يراوگرزب  هب  ار  ما  یهاتوک  يرایـسب  ،و  تتـشذگ یگرزب  هب  ار  مناهانگ  یگرزب  ایادـخ.يرت  هدنـشخب  وت  مزرو 

وت زا  ، تسین وت  زج  يدوبعم  ، تسوت يوـس  زا  تساـم  تسد  رد  هک  یتـمعن  ره  ! اـهلا راـب.امن  نک  هشیر  تراشرـس  دوـج  اـب  ارم  لـخب 
.مدرگ یم  زاب  وت  يوس  هب  مهاوخ و  یم  شزرمآ 

دجهتملا حابصم  زا  لقن  هب  رصع  زامن  بیقعت 

یم شزرمآ  يراوـگرزب  تمظع و  ياراد  دـنوادخ  نآ  ، ناـبرهم ةدنـشخب  هدـنیاپ و  هدـنز  نآ  تسین  وا  زج  يدوـبعم  هـک  ییادـخ  زا 
ناـیز و دوس و  هک  يا  هدـنهانپ  ریگ و  نیمز  ناـشیرپ  اونیب  ، نتورف ، راوخ ةدـنب  ۀـبوت  ، دریذـپب ار  ما  هبوت  هک  مهاوخ  یم  وا  زا  ،و  میوـج

: ییوگ یم  سپس.درادن  رایتخا  رد  ار  شیوخ  زیخاتسر  یگدنز و  گزم و 

يزامن زا  ،و  دشخب یمن  دوس  هک  یـشناد  زا  دراد و  یمنرب  میب  هک  یلد  زا  دوش و  یمن  ریـس  هک  یـسفن  زا  مروآ  یم  هانپ  وت  هب  ایادخ 
زا سپ  شیاسآ  يراتفرگ و  زا  سپ  شیاشگ  یتخس و  زا  سپ  یناسآ  ! ایادخ.دوش یمن  باجتسم  هک  ییاعد  زا  دزیگ و  یمن  جوا  هک 

مناهانگ ششخب  وت  زا  تسین  وت  زج  يدوبعم  ، تسوت بناج  زا  تسام  تسد  رد  هک  یتمعن  نآ  ره  ایادخ.مراتساوخ  وت  زا  ار  تقـشم 
.مدرگ یم  زاب  وت  يوس  هب  مهاوخ و  یم  ار 

ار وا  هانگ  دصتفه  یلاعت  قح  ، دنک رافغتسا  هبترم  داتفه  رصع  زامن  زا  سپ  هکره  : هدش تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  زا 
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نآ رد  ، دـناوخب ار  ردـق  ةروس  هبترم  هد  رـصع  زامن  زا  سپ  هک  یـسک  :» هدـش تیاور  مالّـسلا  هیلع  داوج  ماـما  ترـضح  زا  ،و  دزرماـیب
نآ ناوخ  يارب  نامز  نیرتهب  تسا و  بحتسم  ماش  حبص و  ره  رد  « تارشع » ياعد ندناوخ  و.درذگب  وا  رب  قیالخ  لامعا  دننامه  ، زور

ۀحفص 116] ] .دش دهاوخ  رکذ  ادعب  اعد  نیا.تسا  هعمج  زور  رصع  زامن  زا  دعب 

دجهتملا حابصم  باتک  زا  لقن  هب  برغم  زامن  بیقعت 

شیوخ صاخ  مالس  دیتسرف و  دورد  وا  رب  دیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  ، دنتسرف یم  دورد  ربمایپ ص  رب  شناگتشرف  ادخ و  انامه 
شا یناـبرهم  رایـسب و  شتمحر  هک  ادـخ  ماـن  هـب.تسرف  دورد  شنادـناخ  وا و  نادـنزرف  ربماـیپ و  ّمـحم  رب  ایادـخ.دینک  يو  راـثن  ار 

یم دهاوخب  هچره  هک  ار  يادخ  ساپس.تسا  هتسباو  گرزب  ۀبترمدنلب  يادخ  هب  هکنآ  زج  تسین  ناوت  ورین و  چیه  تسا و  یگشیمه 
هب اریز  زرماـیب  ار  مناـهانگ  ۀـمه  همه و  ، تسین وت  زج  يدوبعم  ، وت یهزنم  كاـپ و  دـهد  ماـجنا  دـهاوخب  هچره  دـناوتن  وا  زج  دـنک و 

دزرمآ یمن  یسک  وت  زج  ار  مناهانگ  ۀمه  همه و  یتسار 

رد هک  : هدش تیاور  : هدومرف خیش.وگم  نخـس  زامن  ود  نآ  نیب  تسا و  یتعکر  ود  زامن  ود  هک  يروآ  یم  اج  هب  ار  برغم  ۀلفان  سپس 
ار يا  هروس  ره  رگید  تعکر  ود  رد  دوش و  هدناوخ  « دحا هّللا  وه  لق  » ةروس مود  تعکر  رد  »و  نورفاکلا اهیا  ای  لق  » ةروس لوا  تعکر 

تایآ »و  دمح » ةروس ( هلفان زامن  تعکر  راهچ  نآ  زا  ) موس تعکر  رد  مالّسلا  هیلع  يداه  ماما  ترضح  هک  هدش  تیاور  و.دهاوخب  هک 
ات َنآْرُْقلا » اَذـ�ه  ا�ْنلَْزنَأ  َْول  « » رـشح » ةروس رخآ  تایآ  »و  دـمح » مراهچ تعکر  رد  و  ِروُدُّصلا » ِتا�ذـِب  ٌمِیلَع  َوُه  َو   » اـت دـیدح » » ةروس لوا 

هدناوخ هبترم  تفه  ، هعمج بش  رد  هژیو  هب  بش و  ره  رد  اه  هلفان  رخآ  ةدجس  رد  تسا  بحتسم  و.دندرک  یم  تئارق  ار  هروس  نایاپ 
: دوش
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یتسرف و دورد  وا  نادـناخ  دـمحم و  رب  هک  تا  هنیرید  ییاورنامرف  گرزب و  ماـن  تا و  هناراوگرزب  هاـگن  هب  مهاوخ  یم  وت  زا  ایادـخ 
یهاوخ یم  هچره  يدـش  غراف  هلفاـن  زا  نوچ  دزرمآ و  یمن  گرزب  يراـگزرمآ  زج  ار  گرزب  هاـنگ  هچ  ، ارم گرزب  هاـنگ  يزرماـیب 
شزرمآ ادخ  زا  ، ادخ زا  هتفای  همشچرس  گم  تسین  ییورین  چیه.دش  دهاوخ  دهاوخب  ادخ  هچنآ  : وگب هبترم  هد  سپـس  ، ناوخب بیقعت 

هب یبایماک  الب و  ره  زا  خزود و  شتآ  زا  ییاهر  ،و  تا یمتح  شزرمآ  بابـسا  تتمحر و  تابجوم  وت  زا  ! ایادـخ : وگب هاـگنآ  مبلطیم 
یتمعن ره  ایادخ.مراتـساوخ  ار  ( شنادناخ وا و  رب  دورد  ) دمحم تربمایپ  یگیاسمه  ناهج و  نآ  نما  ۀناخ  رد  وت  يدونـشخ  تشهب و 

زاـمن نیب  میوپ و  یم  وت  يوس  هب  میوج و  یم  شزرمآ  وت  زا  ، تسین شتـسرپ  هتـسیاش  وـت  زج  ، تسوـت بناـج  زا  تساـم  تسدـب  هک 
: یناوخ یم  « دمح » زا دعب  لوا  تعکر  ر.تسا  تعکر  ود  هک  یناوخ  یم  ار  « هلیفغ » زامن ءاشع  برغم و 

گنت وا  رب  هـک  درک  ناـمگ  سپــس  ، تـفر [ نوریب دوـخ  موـق  ناـیم  زا  ] كانمــشخ هـک  هاـگ  نآ  نـک  داـی  ار  ( سنوـی ) یهاـم هارمه  و 
سپ ، مدوب ناراکمتـس  زا  نم  یتسار  هب  یهزنم  كاپ و  ، تسین وت  زج  یـشتسرپ  هتـسیاش  هک  داد  ادـن  اـهیکیرات  ناـیم  رد  سپ  ، میریگن

ار اهنآ  تسوا  دزن  بیغ  ياهدیلک  و.میشخب  ییاهر  ار  نامیا  لها  نینچ  نیا  ،و  میدیناهر مغ  زا  ار  وا  میدومن و  باجتـسم  ار  شیاعد 
دراد و یهاگآ  نآ  هب  هکنآ  زج  دتفا  یمن  ورف  یگرب  چیه  ،و  تسا هاگآ  تسایرد  یکـشخ و  رد  هچنآ  رب  و  دناد ، یمن  وا  زج  یـسک 

سپ تسا  تبث  ظوفحم  حول  رد  هکنآ  زج  دتفین  ورف  [ ملاع ياجک  ره  رد  ] یکشخ رت و  چیه  نیمز و  ياهیکیرات  لد  رد  يا  هناد  چیه 
یم وت  زا  تسین  هاگآ  اهنآ  زا  وت  زج  یـسک  هک  بیغ  ياهدـیلک  قح  هب  ادـخ  : ییوگ یم  ینک و  یم  دـنلب  تونق  تلاـح  هب  ار  اهتـسد 

رب مهاوخ 
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ینک و یم  نایب  ار  شیوخ  تجاح  « اذک اذک و  یب  لعفت  نا  » ياج هب  و.ینک  نانچ  نینچ و  نم  اب  یتسرف و  دورد  وا  نادناخ  دمحم و 
نادناخ دمحم و  قح  هب  سپ  ، یناد یم  ار  متجاح  ، ییاناوت نم  ۀتـساوخ  ماجنا  رب  یتسه و  نم  تمعن  یلو  وت  ! ایادـخ : ییوگ یم  سپس 

يزاس اور  ار  متجاح  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  ( ناشیا وا و  رب  دورد  ) وا

یلاعت قح  دیامن  بلط  ار  هچنآ  ، دهاوخب ار  دوخ  تجاح  دـناوخب و  ار  زامن  نیا  هکره  : هدـش تیاور  اریز  ، یبلط یم  ار  دوخ  تجاح  و 
.دیامرف اطع  وا  هب 

دجهتملا حابصم  باتک  زا  لقن  هب  ءاشع  زامن  بیقعت 

رد ور  نیازا  و  میوج ، یم  درذـگ  یم  مرطاـخ  رب  هک  ییاـهنامگ  ۀـیاپ  رب  اـهنت  ار  نآ  ،و  تساـجک رد  ما  يزور  مناد  یمن  نم  ایادـخ 
ای تسا  تشد  رد  ایآ  مناد  یمن  ، مناگدز تریح  نوچمه  منآ  ناهاوخ  هک  هچنآ  رد  سپ  ، مراذگ یم  اپ  ریز  ار  اهرهش  نآ  يوجتـسج 
هب یلو  ؟ تسا یسک  هچ  بناج  زا  ؟و  تسیک تسد  هب  مناد  یمن  ؟ ایرد رد  ای  تسا  یکشخ  رد  ؟ نامسآ رد  ای  تسا  نیمز  رد  ؟ هوک رد 

تمحر اب  ینک و  یم  میـسقت  شیوخ  فطل  اب  ار  نآ  هک  ییوت  تسوت و  تسد  هب  نآ  بابـسا  وت و  دزن  نآ  شناد  هک  مناد  یم  نیقی 
نم رب  ار  دوـخ  يزور  ، اراـگدرورپ راـب  تسرف و  دورد  وا  نادـناخ  دـمحم و  رب  سپ  ، ایادـخ ، يزاـس یم  مهارف  ببـس  نآ  يارب  دوـخ 

يزور نآ  رد  میارب  هچنآ  بلط  اـب  هد و  رارق  کـیدزن  ار  شتفاـیرد  ياـج  اـمن و  ناـسآ  میارب  ار  شندروآ  تسد  هب  زاـس و  هدرتسگ 
دورد وا  نادـناخ  دـمحم و  رب  سپ  ، مدـنمزاین تتمحر  هب  نم  يزاـین و  یب  نم  ندرزآ  زا  وـت  هچ  ، نکفیم متمحز  هب  يا  هدرکن  ردـقم 

.یتسه گرزب  ششخب  بحاص  وت  ، امن مرک  تا  هدنب  رب  شیوخ  لضف  فطل و  اب  ،و  تسرف
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هدـناوخ ردـق.ةروس  هبترم  تفه  ءاشع  زامن  تابیقعت  رد  تسا  بحتـسم  زین  تسا و  يزور  بلط  ياـهاعد  زا  اـعد  نیا  : دـیوگ فلؤم 
تـسا بحتـسم  دوـش و  هدـناوخ  نآرق  زا  هیآ  دـص  ، تسءاـشع زاـمن  زا  دـعب  هتـسشن  ۀـلفان  تعکر  ود  هک  « هریتو » زاـمن رد  زین  دوـش و 

.دناوخب رگید  تعکر  رد  ار  « هّللا وه  لق  » ةروس تعکر و  کی  رد  ار  « هعقاولا تعقو  اذا  » ةروس ، هیآ دص  ياج  هب  رازگزامن 

دجهتملا حابصم  باتک  زا  لقن  هب  حبص  زامن  بیقعت 

هراشا

هکره وت  ، نک ییامنهار  دوخ  نذا  هب  ، هدش فالتخا  نآ  رد  هک  یتقیقح  نآ  هب  ارم  تسرف و  دورد  دمحم  نادناخ  دـمحم و  رب  ایادـخ 
نانیـشناج نآ  نادـناخ  دـمحم و  رب  ار  تیاـهدورد  نیرترب  ایادـخ  ییوگ  یم  هبترم  هد  و.ینک  یم  تیادـه  تسار  هار  هب  یهاوخب  ار 

داب و ناشکاپ  ياهندـب  حاورا و  رب  ناشیا و  رب  مالـس  نک و  ریزارـس  نانآ  رب  ار  دوخ  تاکرب  نیرترب  ،و  نک راـثن  هدیدنـسپ  دونـشخ و 
رادب هدنز  ایادخ  : هدش دراو  رایسب  تلیـضفاب  هعمج  ياهرـصع  رد  نینچمه  تاولـص  نیا  ندناوخ  داب  نانآ  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و 

زا نآ  رب  ( وا رب  دورد  ) بلاط یبا  نب  یلع  هک  ینییآ  نآ  رب  ارم  ناریمب  ،و  یتشاد هدنز  نآ  رب  ار  بلاط  یبا  نب  یلع  هک  ینید  نآ  رب  ارم 
.تفر ایند 

: هبترم دص  مبلط و  یم  لماک  تمالس  ادخ  زا  مدرگ  یمزاب  وا  يوس  هب  مهاوخ و  یم  شزرمآ  ادخ  زا  : وگب هبترم  دص  و 

.مبلط یم  نیعلا  روح  ادخ  زا  : هبترم دص  و.مهاوخ  یم  تشهب  وا  زا  : هبترم دص  و.خرود  شتآ  زا  ادخ  هب  مرب  یم  هانپ 

دـمحم و رب  ادـخ  دورد  : هبترم دـص  »و  دـیحوت » ةروس هبترم  دـص  یتـسه و  راکـشآ  تقیقح  هدـنامرف و  نآ  تسین  ادـخ  زج  يدوـبعم 
ره زا  ادـخ  تسین و  اتکی  يادـخ  زج  يدوبعم  تسادـخ و  هژیو  ساپـس  ادـخ و  تسا  هزنم  كاپ و  : هبترم دـص  داب و  دـمحم  نادـناخ 

تسا و رترب  یفصو 
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چیه ، دوش یم  دهاوخب  ادخ  هچنآ  : هبترم دص  و.تسا  هتـسباو  تمظعاب  ۀـبترمدنلب  يادـخ  هب  هکنآ  زج  تسین  ییورین  تردـق و  چـیه 
هب ما  هدروآ  هانپ  هک  یلاحرد  مدرک  حبص  ایادخ  : وگب هاگنآ.تسا  هتـسباو  تمظعاب  هبترمدنلب  يادخ  هب  هکنآ  زج  تسین  یتوق  ورین و 
زا نزهر  درگبش  ره  رگدادیب و  ره  رـش  زا  دریگ  یمن  رارق  ینوگرگد  دربتـسد و  ضرعم  رد  هک  یهاگهانپ  وت  راوتـسا  دنلب و  هاگهانپ 

هتخاس یـسابل  اب  هارمه  ، یکانـساره زیچ  ره  دنزگ  زا  نوصم  یتظافح  رد  ، تیایوگ شوماخ و  ناگدیرفآ  زا  ، يدیرفآ هچره  هک و  ره 
رد صالخا  زا  ، هدمآ مهارف  یمکحم  راوید  سپ  رد  دراد  ارم  رازآ  دصق  هکره  زا  راوتـسا  یـششوپ  رد  ،و  تربمایپ نادـناخ  ّتبحم  زا 

دوجو هب  اجرباپ  ناشیا و  رد  ناشیا و  اب  ناشیا و  نآ  زا  قح  هکنیا  هب  نیقی  اب  ناشتیالو  ۀتـشر  هب  کـسمت  تیب و  لـها  قح  هب  فارتعا 
هب سپ  ایادـخ  ، دـنتفرگ یم  يرود  ناشیا  هک  نانآ  زا  مرانکرب  دـنراد و  تسود  اـهنآ  هک  یناـسک  مراد  تسود.تسا  ناراوگرزب  نآ 

اهنامـسآ هدنروآ  دیدپ  يرای  هب  ار  نانمـشد  متخاس  رود  دوخ  زا  ، گرزب يا  ، هد هانپ  مراد  اورپ  نآ  زا  هک  هچره  دنزگ  زا  ارم  ناشقح 
زگره ور  نیازا  ، میدناشوپ ار  اهنآ  ناگدید  سپ  میداد  رارق  يدس  ناشرـس  تشپ  ربارب و  رد  : دیامرف یم  نآرق  هکروط  نامه  ، نیمز و 

.دننیب یمن 

یّلص ربمایپ  ترجه  بش  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  تسا  ییاعد  زین  و.دوش  یم  هدناوخ  ماش  حبـص و  ره  هک  تسا  ییاعد  نیا  و 
هبترم هد  حبـص  زامن  زا  دعب  سکره  : هدش تیاور  « بیذهت » باتک رد  و.دـناوخ  دـیباوخ  ترـضح  نآ  ياج  رد  یتقو  هلآ  هیلع و  هّللا و 

: دیوگب

هتـسباو تمظعاب  هبترمدنلب  يادخ  هب  هکنا  زج  تسین  یناوت  ورین و  چـیه  تسوا و  نآ  زا  ساپـس  گرزب و  يادـخ  تسا  هزنم  كاپ و 
تسا
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خیـش و.دـهدیم  رارق  ناما  رد  يریپ  ماگنه  هب  لـقع  یهاـبت  راوآ و  ریز  ندـنام  رقف و  ماذـج و  یگناوید و  يروک و  زا  ار  وا  دـنوادخ 
: دیوگب هبترم  تفه  برغم  زامن  حبص و  زامن  زا  سپ  سکره  : هدرک تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینیلک 

تمظعاب هبترمدنلب و  يادخ  هب  هکنآ  رگم  تسین  یناوت  ورین و  چیه  ، تسا یگـشیمه  شا  ینابرهم  رایـسب و  شتمحر  هک  ادـخ  مان  هب 
يرامیب یعون  ) یسیپ )و  هدعم مرو  يرامیب  ) حیر اهنآ  نیرت  ناسآ  هک  ار  اهالب  عاونا  زا  عون  داتفه  ( یلاعت كرابت و  ) ادخ.تسا هتـسباو 

زین و.دوش  تبث  نادنمتداعس  ناوید  رد  وحم و  ایقـشا  رتفد  زا  شمان  دشاب  یقـش  رگا  ،و  دزاس فرطرب  وا  زا  تسا  یگناوید  )و  یتسوپ
: دنناوخب ار  اعد  نیا  برغم  حبص و  زامن  زا  سپ  ، مشچ درد  عفر  ترخآ و  ایند و  روما  يارب  هک  هدرک  لقن  ترضح  نآ  زا 

تریـصب منید  رد  رون و  ما  هدید  رد  هدب  رارق  ،و  دمحم نادناخ  دمحم و  رب  تسرف  دورد  ، وت رب  دمحم  نادناخ  دمحم و  قح  هب  ! ایادخ
مبیصن ما  هدنز  هک  مادام  ار  شیوخ  نادواج  ساپس  یناوارف و  میزور  رد  تمالس و  مناج  رد  و  صالخا ، ملمع  رد  نیقی و  مبلق  رد  و 

.زاس

دنک ادا  ار  تاملک  نیا  حبـص  زامن  زا  سپ  سکره  : هدرک تیاور  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  « یعاّدـلا هّدـع  » باـتک رد  دـهف  نبا  خـیش 
: تسا نیا  تاملک  نآ  ،و  دزاس هدامآ  شیارب  دراد  تیمها  وا  يارب  هچنآ  دنوادخ  ،و  دوش مهارف  شیارب  هکنآ  رگم  دهاوخن  یتجاح 

تـسا هاگآ  شیوخ  ناگدنب  لاح  هب  ادخ  هچ  منک  یم  راذگاو  ادخ  هب  اهنت  ار  میاهراک  ، شنادناخ دمحم و  رب  ادخ  دورد  ، ادخ مان  هب 
سپ مدوب ، ناراکمتـس  زا  نم  انامه  ، یهزنم كاپ و  ، تسین وت  زج  يدوبعم  ، تشاد هاگن  اهنآ  گنرین  زا  ار  وا  ادخ  سپ  ۀیآ 45) رفاغ  )
تسا سب  ار  ام  ادخ  [8: ءایبنا ] میشخب یم  ییاهر  ار  نانمؤم  ناسنیدب  میدیناهر و  مغ  زا  ار  وا  میتفگ و  خساپ  ( سنوی ) وا تساوخرد  هب 

دهاوخب ادخ  هچنآ  : دنتشگزاب دوب  هدیسرن  اهنآ  هب  یبیـسآ  چیه  هک  یلاحرد  ادخ و  لضف  تمعن و  اب  هارمه  سپ  تسا  یلیکو  وکین  و 
هکنآ زج  تسین  یناوت  ورین و  چیه  ، دوش یم  نامه 
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نامدرم هچرگ  دـش  دـهاوخ  دـهاوخب  ادـخ  هچنآ  ، دـنهاوخب نامدرم  هچنآ  هن  دوش  یم  نآ  دـهاوخب  ادـخ  هچنآ.تسا  یکتم  ادـخ  هب 
اتکی يادخ - ، ناراوخ يزور  فطل  زا  هدنهد  يزور  ، اه هدـیرفآ  کمک  زا  راگدـیرفآ  ، ناگدرورپ يرای  زا  راگدرورپ  ، دـنرادن شوخ 

ارم ، تسا سب  ارم  هراومه  هکنآ  تسا  سب  ارم  ، تسا سب  ارم  تقیقح  هب  هکنآ  تسا  سب  ارم  ، دـنک یم  متیاـفک  ناـیناهج  راـگدرورپ 
لکوـت وا  رب  ، تسین وا  زج  يدوـبعم  هک  ییادـخ  تسا  سب  ارم  ، تسا هدوـب  سب  ارم  ما  هدوـب  هک  هاـگنآ  زا  هراوـمه  هکنآ  تـسا  سب 

.گرزب شرع  راگدرورپ  تسوا  ،و  مدومن

[ راک شیاشگ  يارب  هعفان  تیاکح  ]

بانج ، ینابر ملاع  ماقم  دلخ  موحرم  دوخ  خیـش  زا  مالـسلا  راد  باتک  رد  ( هدـقرم هللا  رون  ) يرون مالـسالا  هقث  ام  خیـش  : دـیوگ فلؤم 
یناشیرپ و یتخـس و  تیاهن  رد  یقارع  قداص  دّـمحم  ّالم  دـنوخآ  سدـقم  لضاف  هک  : هدومرف لقن  يدابآ  ناطلـس  یلعحتف  ّالم  جاـح 
اب یگرزب  ۀمیخ  يداو  کی  رد  هک  دید  باوخ  رد  یبش  هکنآ  ات  دمآ  یمن  مهارف  یـشیاشگ  شراک  رد  هجو  چـیه  هب  دوب و  یلاحدـب 

ةراـچیب رگیراـی  ] نیکتـسم رطـضم  ثاـیغ  )و  مکحم ژد  ) نیـصح فـهک  زا  : دـنتفگ ؟ تسیک زا  هـمیخ  نـیا  دیـسرپ  تساـپرب ، يدـبنگ 
دش و بایفرش  ترضح  نآ  تمدخ  باتشاب  سپ.دشاب  یم  هجرف  هّللا  لجع  ّیـضرم  رظتنم  ماما  يدهم و  ترـضح  مئاق  ماما  [ هدنامرد

ماما ، تساوخ شیوخ  هودـنا  عفر  راک و  شیاـشگ  يارب  ییاـعد  راوگرزب  نآ  زا  تشاد و  هضرع  باـنج  نآ  هب  ار  دوخ  لاـح  یتخس 
هب هدـش و  صخرم  ترـضح  تمدـخ  زا  دـنوخآ.دومرف  هراشا  شا  همیخ  وا و  هب  دومن و  عاجرا  دوخ  دـالوا  زا  يدّیـس  هب  ار  وا  رـصع 

دجما ملاـع  [ ناـنیمطا دروـم  دنمـشناد  ] دـمتعم ربـح  دنـس و  دّیـس  هک  دـید  ، تفر دوـب  هدوـمرف  هراـشا  نآ  هب  ترـضح  هـک  يا  هـمیخ 
رضحم هب  دنوخآ.تسا  تئارق  اعد و  لوغشم  هتسشن  هداّجس  يور  همیخ  نآ  رد  هک  تسا  يدابآ  ناطلس  دّمحم  دیس  اقآ  بانج  ، دیؤم

زا سپ.درک  میلعت  ییاعد  يزور  یخارف  راک و  شیاشگ  يارب  ار  وا  دّیـس.تفگزاب  وا  يارب  ار  دوخ  لاح  تیاکح  درک و  مالـس  دّیس 
هب دّیـس  اب  باوخ  نیا  زا  شیپ  دـنوخآ  هکنآ  اب  درک  دّیـس  ۀـناخ  دـصق  دوب  وا  رطاخ  رد  اعد  نآ  هک  یلاـحرد  باوخ  زا  ندـش  رادـیب 
رد هک  تروص  نامه  هب  ار  وا  دیـسر  دیـس  تمدـخ  هب  نوچ  ، دوب هتفگ  كرت  ار  وا  تشادـن و  یبوخ  ۀـطبار  درک  یمن  نایب  هک  یلیلد 

ار شمالس  باوج  دّیس  ، درک مالس  دّیس  هب  تسا ، رافغتـسا  رکذ و  لوغـشم  هتـسشن  شیّالـصم  رد  هک  درک  هدهاشم  دوب  هدید  باوخ 
دّیس زا  دنوخآ  سپ  ! دشاب هاگآ  ناتساد  زا  ایوگ  هک  نانچ  ، دز يدنخبل  داد و 
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اعد نآ  هب  لوغشم  دنوخآ  ، درک میلعت  دوب  هتخومآ  وا  هب  باوخ  رد  هک  ار  ییاعد  نامه  دّیس.تساوخ  ییاعد  دوخ  رما  شیاشگ  يارب 
زا هّللا  همحر  یلعحتف  ّالم  جاح  موحرم.دمآ  نوریب  یتسدگنت  یتخـس و  زا  دروآ و  يور  وا  هب  وس  ره  زا  ایند  یتدم  كدنا  رد  دـش و 

.دوب هدومن  ار  وا  يدرگاش  مه  دنچ  ینامز  هدش و  لیان  شترایز  هب  يدنچ  درک و  یم  فیرعت  يا  هتسیاش  حدم  هب  دّیس 

ای هبترم  داـتفه  دراذـگ و  هنیـس  رب  تسد  رجف  زا  سپ  هکنآ  : لّوا دوـب  هدوـمن  میلعت  ار  زیچ  هس  دـنوخآ  هب  يرادـیبو  باوـخ  رد  دـّیس 
.دیامن تموادم  تسا  یفاک  باتک  رد  هک  اعد  نیا  ندناوخ  هب  هکنآ  : مّود.دیوگ [ تالکشم ةدنیاشگ  يا  ] حاّتف

زا داد و  میلعت  دوب  التبم  یناـشیرپ  یـشوخان و  هب  هک  شیوخ  هباحـص  زا  يدرف  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هک  ییاـعد 
: تشگ فرطرب  وا  زا  ینامز  كدنا  رد  یناشیرپ  یشوخان و  اعد  نیا  ندناوخ  تکرب 

هک ار  يادخ  ساپـس  دریم و  یمن  زگره  هک  ینادواج  ةدنز  رب  مراد  لکوت  ، تسا یکتم  ادـخ  هب  هکنآ  رگم  تسین  یناوت  ورین و  چـیه 
دیاـش هک  ناـنچ  نآ  ار  وا  ،و  یناوتاـن راوـخ و  زا  یتسرپرـس  وا  يارب  تسین  تسین و  يزاـبنا  ییاورناـمرف  رد  ار  وا  ،و  هتفرگن يدـنزرف 

ار راکذا  داروا و  نیا.دناوخب  ، هدش تیاور  دهف  نبا  راوگرزب  خیش  زا  هک  ار  ییاعد  حبص  ياهزامن  لابند  هب  هکنآ  : مّوس.رامـش گرزب 
بحتـسم اهزامن  زا  دعب  رکـش  ةدجـس  هک  نادب  و.درکن  تلفغ  شدـئاوف  زا  تشاد و  مامتها  اهنآ  ندـناوخ  هب  درمـش و  تمینغ  دـیاب 

رد یهاوخ  رگا  هک  هدش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  ، تسا هدش  دراو  لاح  نآ  رد  يرایـسب  راکذا  اهاعد و  تسا و  دـکؤم 
هک يرکذ  نیرتمک  : هدش لقن  ترضح  نآ  زا  زین  »و  اوفع اوفع  » هبترم ردص  یهاوخ  رگا  وگب و  « ارکـش ارکـش  » هبترم دص  رکـش  ةدجس 

« هّلل ارکش  :» دنیوگب هبترم  هس  هک  تسا  نآ  دنیوگ  هدجس  نیا  رد 

بورغ عولط و  تقو  ياهاعد 

ۀمئا هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  زا  يرایـسب  راکذا  اهاعد و  ، نآ بورغ  باتفآ و  عولط  ماگنه  يارب  هک  شاب  هاگآ  زین  و 
دراو رابخا  رد  هچ  تایآ و  رد  هچ  نامز  ود  نیا  تظفاحم  رب  رامـش  یب  بیغرت  قیوشت و  زین  ،و  هدـش تیاور  مالّـسلا  مهیلع  نیرهاـط 

مالّسلا هیلع  قداص  ماما  زا  ربتعم  ياهدنس  هب  ثیدح  خیاشم  : لّوا : مینک یم  افتکا  ربتعم  ياعد  دنچ  رکذ  هب  رـصتخم  نیا  رد  ام  و.هدش 
بورغ زا  شیپ  هبترم  هد  باتفآ و  عولط  زا  شیپ  هبترم  هد  ار  اـعد  نیا  هک  تسا  مزـال  بجاو و  ناملـسم  ره  رب  هک  دـنا  هدرک  تیاور 

: دناوخب نآ 
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دنک یم  هدنز.تسوا  ةدنبیز  اهنت  شیاتس  یتسه و  ییاورنامرف  ، درادن يزابنا  تسا و  هناگی  ، تسین اتکی  يادخ  زج  یـشتسرپ  ۀتـسیاش 
ره رب  وا  ،و  تسوا تسد  هب  اـهنت  یکین  ، دریم یمن  زگره  هک  تـسا  يا  هدـنز  يدرف  ،و  دـیامن یم  هدـنز  دـناریم و  یم  دـناریم و  یم  و 

.تساناوت يزیچ 

دراو ترـضح  نآ  زا  نانچمه  ربتعم  تایاور  رد  : مود.دوش اضق  تسا  مزال  دش  كرت  اعد  نیا  رگا  هک  : هدمآ تایاور  زا  یـضعب  رد  و 
: هدش

هب مرب  یم  هانپ  نیطایـش ، یناهنپ  ياه  هسوسو  زا  اند  ياونـش  يادـخ  هب  مرب  یم  هانپ  : وگب هبترم  هد  باتفآ  بورغ  عولط و  زا  شیپ  هک 
: هدش تیاور  ترضح  نآ  زا  : موس.تساناد اونش و  ادخ  اهنت  انامه  ، دنوش عمج  مدرگرب  نیطایش  هکنیا  زا  ادخ 

هدـید اهلد و  ةدـننک  نوگرگد  يا  ایادـخ  : دـیناوخب هبترم  هس  ار  اعد  نیا  ماـش  حبـص و  ره  رد  هکنیا  زا  دراد  یمزاـب  ار  امـش  زیچ  هچ 
ییوت اریز  شخبب  یتمحر  نم  رب  دوخ  دزن  زا  زاسم و  هارمگ  يدروآ  مهار  هب  هکنیا  زا  سپ  ار  نآ  رادـب و  تباـث  تنید  رب  ار  ملد  ، اـه

نم رب  ار  تتمحر  ،و  نک تیانع  تعـسو  میزور  رد  ،و  ازفیب مرمع  رب  ایادـخ.هد  مهاـنپ  شتآ  زا  تتمحر  هب  يا و  هدنـشخب  رایـسب  هک 
هچنآ وحم و  یهاوخب  ار  هچنآ  وت  هک  ارچ  نادرگ  تخبکین  ارم  متسه  ماجرف  دب  تشونرس  ریدقت و  باتک  رد  وت  دزن  رگا  ،و  نارتسگب

ره ار  اعد  نیا  هک  : هدـش تیاور  ترـضح  نآ  زا  : مراهچ.تسوت رایتخا  رد  تشونرـس  ریدـقت و  باـتک  ییاـمن و  یم  تبث  یهاوخب  ار 
شیاتـس ، دهد ماجنا  دناوت  یمن  دـهاوخ  ار  هچنآ  وا  ریغ  ،و  دـهد ماجنا  دـهاوخ  هچنآ  هک  ار  يادـخ  شیاتـس  : ناوخب ماش  ره  حـبص و 

دمحم و هک  يریخ  ره  رد  ارم  ! ایادخ راب  ، تسا نآ  هتـسیاش  هک  نانچ  ار  يادخ  شیاتـس  ، دوش هدوتـس  ددنـسپ  یم  هک  نانچ  ار  يادخ 
يّرش ره  زا  ارم  ،و  امن دراو  يدومن  دراو  نا  رد  ار  دمحم  نادناخ 
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.دمحم نادناخ  دمحم و  رب  ادخ  دورد  ، امن جراخ  يدومن  جراخ  نآ  زا  ار  دمحم  نادناخ  دمحم و  هک  هتفه  ماّیا  ياهاعد 

اتکی يادخ  زج  شتـسرپ  هتـسیاش  تسادخ و  نآ  زا  اهنت  شیاتـس  ادخ و  تسا  هزنم  كاپ و  : وگب هبترم  هد  ماش  حبـص و  ره  رد  : مجنپ
.تسا رترب  یفصو  ره  زا  ادخ  تسین و 

ۀحفص 116] ] دمآ دهاوخ  هک  تسا  تارشع  ياعد  تقو  ود  نیا  صوصخم  ياهاعد  هلمج  زا  و 

هتفه ماّیا  ياهاعد  رد  موس  لصف 

هراشا

هیداّجس هفیحص  تاقلحم  زا  لقن 

هبنش زور  ياعد 

یم هانپ  تسا و  ناراگزیهرپ  راتفگ  نایوج و  هانپ  ۀملک  هک  ادخ  مان  هب  تسا  یگشیمه  شا  ینابرهم  رایسب و  شتمحر  هک  ادخ  مان  هب 
شیاتـس زا  رترب  یـشیاتس  میاتـس  یم  ار  وا  ناـملاظ و  یـشکرس  نادوـسح و  گـنرین  نارگمتـس و  متـس  زا  هبترمدـنلب  يادـخ  هـب  مرب 

يدروامه تا  یهاشداپ  رد  ،و  يوشن تفلاخم  تا  ییاورنامرف  رد  ، قالطالا یلع  هاشداپ  ،و  زاـبنا یب  ۀـناگی  ییوت  ! ایادـخ ، نارگـشیاتس
هب ارم  هک  نک  نم  تمـسق  نانچ  ار  تیاـهتمعن  ساپـس  ،و  یتسرف دورد  دـمحم  تا  هداتـسرف  هدـنب و  رب  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  يرادـن ،

ییامن يرای  تشاداپ  یگتـسیاش  دوخ و  تدابع  تموادم  تعاط و  رب  شیوخ  تیانع  تکرب  هب  دنادرگ و  لیان  تا  يدونـشخ  لامک 
باتک هب  ،و  یهد مقیفوت  دـناسر  ما  هرهب  هچنآ  ماـجنا  رب  رمع  ناـیاپ  اـت  يزرو و  رهم  نم  رب  تناـهانگ  زا  نتـشادزاب  هب  ما  هدـنز  اـت  و 

شتوالت اب  ار  مناهانگ  راب  ینادرگ و  خارف  ار  ما  هنیس  ، قح شریذپ  يارب  ( نآرق ) دوخ
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ینکن و هدز  تشحو  نم  زا  ما  هتفرگ  سنا  اهنآ  هب  هک  یناسک  یـشخب و  تمالـس  نم  هب  مناج  نید و  رد  يزیرورف و  ملامعا  هماـن  زا 
.نانابرهم نیرت  نابرهم  يا.يدومن  ناسحا  نم  رب  مرمع  ۀتشذگ  رد  هک  نانچ  ییامن  مامت  نم  رب  ار  تناسحا  رمع  ةدنامیقاب  رد 

هبنشکی زور  ياعد 

زا زج  ،و  متـسبن دـیما  وا  شـشخب  لضف و  هب  زج  هک  ییادـخ  مان  هب  تسا  یگـشیمه  شا  ینابرهم  رایـسب و  شمتحر  هک  ادـخ  ماـن  هب 
يادـخ يا  مروآ  یم  هاـنپ  وـت  هب  اـهنت  ، مـنزن گـنچ  شنامـسیر  هـب  زج  ،و  مـنک یمن  داـمتعا  وا  نخـس  هـب  زج  ،و  مـسارهن وا  تلادـع 

شیپ رمع  تشذگ  زا  نارود و  راوگان  ياهدمآ  شیپ  یپایپ و  ياههودنا  راگزور و  بئاصم  ،و  ینمشد متس و  زا  نابرهم  رگشیاشخب 
یم يرای  وت  زا  طقف  تسا و  نآ  رد  نم  حالص  ریخ و  هچنآ  يوس  هب  میوج  یم  یئامنهار  وت  زا  اهنت  نتشادرب و  هشوت  ندش و  اّیهم  زا 
نآ ماود  یتمالـس و  يریگارف  نآ و  لامک  تیفاع و  سابل  ندیـشوپ  رد  ،و  تسا هارمه  نآ  اب  يراگتـسر  يزوریپ و  هچنآ  رد  مهاوخ 
زا میوج  یم  يرود  وت  تنطلـس  يرای  هب  نیطایـش و  ياه  هسوسو  زا  نم  راگدرورپ  يا  مروآ  یم  هانپ  وت  هب  مدنب و  یم  لد  وت  هب  اهنت 

تعاـس و نیا  زا  رتـهب  ارم  نآ  زا  سپ  ياـهزور  ادرف و  شاـب و  اریذـپ  هتفرگ  تروـص  ما  هزور  زاـمن و  زا  هچنآ  سپ  ، ناـهاشداپ متس 
ادـخ و ییوت  هک  ارچ  ، شاـب مرادـهگن  باوـخ  يرادـیب و  رد  ،و  نادرگ زیزع  مناگتـسب  نادـنواشیوخ و  نیب  رد  ارم  هد و  رارق  مزورما 

موزرما رد  نم  ایادخ.نانابرهم  نیرت  نابرهم  ییوت  رادهگن و  نیرتهب 
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ضرعم رد  ات  منک  یم  صلاخ  وت  يارب  اـهنت  ار  میاـعد  میوج و  یم  يرازیب  وت  يوس  هب  ، ینید یب  كرـش و  زا  رگید  ياـه  هبنـشکی  و 
توعد هکنآ  دّـمحم  تا  هدـیرفآ  نیرتهب  رب  تسرف  دورد  سپ  ، منک یم  يرادـیاپ  تتعاط  رب  وت  شاداپ  دـیما  هب  ،و  دریگ رارق  تباـجا 

اب ار  مراک  و  نک ، ظفح  تدوخ  باوخ  یب  ةدید  هب  دوخ و  ریذـپان  ّتلذ  تّزع  اب  نادرگ  زیزع  ارم  دوب و  وت  ّتیناقح  هب  مدرم  ةدـننک 
.نابرهم هدنزرمآ و  رایسب  ییوت  انامه  ، شخب نایاپ  شیوخ  شزرمآ  اب  ار  مرمع  وت و  هب  نتسویپ  قلخ و  ۀمه  زا  نتسسگ 

هبنشود زور  ياعد 

ار يدـحا  نیمز  اهنامـسآ و  شنیرفآ  ماگنه  هک  ار  يادـخ  شیاتـس  تسا  یگـشیمه  شا  ینابرهم  رایـسب و  شتمحر  هک  ادـخ  مان  هب 
نایب زا  اهنابز  ، دهاوخن ینابیتشپ  شا  ییاتکی  رد  ،و  درادن يزابنا  شتـسرپ  رد  ، تفرگن يروای  نارادناج  داجیا  هاگ  هب  تخاسن و  هاوگ 

عضاوتم وا  میب  زا  اه  هرهچ  نتورف و  شتمظع  ربارب  رد  ناشکندرگ  هدناماو و  شتفرعم  يافرژ  زا  اهدرخ  هدنامرد و  شفصو  تقیقح 
تمحر ،و  تسار وت  اهنت  رادیاپ  راد و  هلابند  هتـسویپ و  یپایپ و  شیاتـس.تسا  هتـشگ  میلـست  شیگرزب  ربارب  رد  یگرزب  ره  هتـشگ و 

يراگتـسر و ار  زورما  ۀنایم  ،و  حالـص ریخ و  ار  مزورما  يادـتبا  ! ایادـخ راب.داب  شلوسر  رب  وا  نایاپ  یب  نادواج و  دورد  یگـشیمه و 
يدــنمدرد شناـیاپ  ،و  یباـت یب  شناــیم  نویــش و  شزاــغآ  هـک  يزور  زا  مروآ  یم  هاــنپ  وـت  هـب  هد و  رارق  یباــیماک  ار  شناــیاپ 

مدرک هک  يرذن  ره  يارب  مبلط  یم  شزرمآ  وت  زا  ! ایادخ ، تسا
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وت زا  مراد  هدـهع  رب  هـک  ار  تناگدـنب  قوـقح  يادا  مدرکن و  اـفو  نآ  هـب  سپـس  متــسب  هـک  یناـمیپ  ره  مداد و  هـک  يا  هدـعو  ره  و 
هب نآ  رد  هک  دشاب  هدش  لامیاپ  ّیقح  نم  دزن  ار  وا  هک  تنازینک  زا  يزینک  ره  تناگدـنب و  زا  يا  هدـنب  ره  سپ  ، منک یم  تساوخرد 

ّربکت ای  لد  شهاوخ  ای  دوخ  لیم  رثا  رب  ای  ما  هدرک  وا  زا  یتبیغ  ای  ما  هتـشاد  اور  متـس  شدنزرف  ای  شا  هداوناخ  ای  ، لام ای  وربآ  ای  ناج 
هاتوک متـسد  ،و  هدرم ای  دشاب  هدنز  ، رـضاح ای  دشاب  بیاغ  تزینک  ای  هدـنب  نیا  ، ما هداهن  يرای  وا  رب  بّصعت  ای  ییامندوخ  ای  بضغ  ای 

،و تسوا رایتخا  رد  اهزاین  عفر  هک  یـسک  يا  مهاوخ  یم  وت  زا  ، وا زا  تیلاح  بلط  اـی  قح  نآ  تخادرپ  زا  دـسر  یمن  معـسو  هدـش و 
هدنب نآ  یتسرف و  دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  هک  دنناباتش  شا  هدارا  بناج  هب  ریذپ و  تباجا  وا  ّتیـشم  لباقم  رد  تاجاح  نآ 

وت زا  ندـیزرمآ  هچ  ، ییامن اـطع  تمحر  ارم  دوخ  بناـج  زا  ینادرگ و  یـضار  نم  زا  یهاوخ  هک  هنوگره  مدرک  یمتـس  وا  رب  هک  ار 
اطع نم  رب  تمعن  ود  شیوـخ  يوـس  زا  هبنـشود  ره  رد  ! ایادـخ ناـنابرهم  نیرت  ناـبرهم  يا  ، دـناسرن ناـیز  وـت  هب  ندیـشخب  دـهاکن و 

یسک وا  زج  تسا و  شتسرپ  ۀتـسیاش  وا  اهنت  هکنآ  يا  ، شنایاپ رد  ار  تشزرمآ  تمعن  ،و  شزاغآ رد  ار  تا  یگدنب  یتخبـشوخ  ، نک
.دزرماین ار  ناهانگ 

هبنش هس  زور  ياعد 

ۀتـسیاش هک  ناـنچ  نآ  وا  ةدـنزارب  ساپـس  تسار و  ادـخ  شیاتـس  تسا  یگـشیمه  شا  یناـبرهم  رایـسب و  شتمحر  هک  ادـخ  ماـن  هب 
هب انامه  سفن  هچ  مسفن  رش  زا  مرب  یم  هانپ  وا  هب  رایس و  یشیاتس  ، تسوا ترضح 
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یم مهاـنگ  رب  هاـنگ  هک  یناطیـش  دـنزگ  زا  مرب  یم  هاـنپ  ادـخ  هب  ،و  دـنک محر  مراـگدرورپ  هکنآ  زج  دـهد  یم  ناـمرف  رایـسب  یتشز 
رارق تنایهاپـس  زا  ارم  ایادـخ  ، میوـج یم  يرود  ، راّـهق نمـشد  راکمتـس و  هاـشداپ  راـکبان و  شکندرگ  ره  زا  وا  تردـق  هب  ،و  دـیازفا

هد مرارق  تناتسود  زا  مه  تسا و  راگتسر  وت  بزح  اهنت  هک  هد  رارق  دوخ  بزح  از  ارم  ،و  تسا زوریپ  وت  هاپـس  اهنت  انامه  هک  ارچ  ، هد
زا نم  يرود  ندوب و  ناما  رد  ۀلیـسو  نآ  هک  هد  ناماس  میارب  ار  منید  ایادخ  ، دنوش یمن  نیگهودنا  تسین و  یـسرت  تناتـسود  رب  هک 

ۀنیمز میارب  ار  یگدنز  تسا و  ناتفـص  نود  یگیاسمه  زا  مهاگزیرگ  نم و  رادیاپ  ۀـناخ  اجنآ  هک  زاس  دابآ  ار  مترخآ  تسا و  هانگ 
رامـش ةدـننک  لـماک  ناربماـیپ و  متاـخ  دّـمحم  رب  ایادـخ  راـب  ، هد رارق  يدـنزگ  ره  زا  شمارآ  مـیارب  ار  مـگرم  ریخ و  ره  رد  ینوزفا 
یهانگ : نک اور  ار  متجاح  هس  هبنـش  هس  زور  رد  تسرف و  دورد  شا  هدـیزگرب  نارای  رب  وا و  ةزیکاـپ  كاـپ و  نادـناخ  رب  نـالوسر و 

هک ادـخ  ماـن  هب  ، ینادرگ رود  هکنآ  زج  ینمـشد  هن  يزاـس و  فرطرب  ار  هکنآ  زج  یهودـنا  هن  يزرماـیب و  هـکنآ  زج  راذـگم  مـیارب 
ره هب  لـین  ،و  تسادـخ مشخ  شیادـتبا  هک  ار  يدـنیاشوخان  ره  يرود  ، نامـسآ نیمز و  راـگدرورپ  ادـخ  ماـن  هـب  ، تساـهمان نیرتـهب 

.یکین ۀمشچرس  يا  هد  نایاپ  شزرمآ  هب  ار  ماجنارس  دوخ  يوس  زا  سپ  ، مراتساوخ تسوا  ياضر  شزاغآ  هک  ار  یبوبحم 
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هبنشراهچ زور  ياعد 

زور شمارآ و  ۀیام  ار  باوخ  هماج و  ار  بش  هک  ار  يادخ  شیاتـس  تسا  یگـشیمه  شا  ینابرهم  رایـسب و  شتمحر  هک  ادخ  مان  هب 
یم نادواج  ار  مباوخ  یتساوخ  یم  رگا  یتخیگنارب و  مهاـگباوخ  زا  ارم  هک  تسازـس  ار  وت  اـهنت  شیاتـس  ، هداد رارق  وپاـکت  ۀـنیمز  ار 

ۀتـسیاش اهنت  شیاتـس  ! ایادخ ، دـنناوتان نآ  شرامـش  زا  ناگدـیرفآ  هک  نارکیب  ساپـس  ،و  دـباین نایاپ  زگره  هک  مئاد  شیاتـس  ، یتخاس
يدرک نامرد  يدومن و  رامیب  يدرک و  هدنز  يدناریم و  يداد و  نامرف  يدومن و  ررقم  هزادنا  يداد و  ناماس  يدـیرفآ و  هک  تسوت 
مناوخ یم  ار  وت  ، یتشگ هریچ  ناهج  ییاورنامرف  رب  یتفاـی و  ـالیتسا  یتسه  شرع  رب  یتخاـس و  هدوسرف  يدومرف و  تیاـنع  يدوبهب  و 

هتفای و یتساک  ایند  رد  شیوزرآ  هدش و  کیدزن  شلجا  هتـسسگ و  شا  هراچ  ۀتـشر  هتـشگ و  اراکان  شا  هلیـسو  هک  یـسک  نوچمه 
وت يوس  هب  شتشگزاب  هتشگ و  رایسب  شنداتفا  شزغل و  هتفای و  ینوزف  یهاتوک  رثا  رب  شتریح  هتشگ و  دنمزاین  وت  تمحر  رب  تخس 
وا رب  ادخ  دورد  ) دّمحم تعافش  ،و  تسرف دورد  وا  داهن  كاپ  هزیکاپ و  نادناخ  رب  ناربمایپ و  متاخ  دّمحم  رب  سپ  ، تسا هدش  صلاخ 

راهچ هبنـشراهچ  رد  ! ایادخ ، نانابرهم نیرت  نابرهم  ییوت  انامه  ، زاسم ممورحم  وا  اب  ینیـشنمه  زا  امرف و  ما  يزور  ار  ( داب شنادـناخ  و 
هچنآ رد  ار  ما  یتبغر  یب  تشاداپ و  رد  ار  متبغر  ،و  شیوخ یگدـنب  رد  ار  مطاشن  دوخ و  تعاط  رد  ار  میورین  ، زاـس اور  ارم  تجاـح 

.ییامرف یم  فطل  یهاوخب  ار  هچنآ  انامه  ، هد رارق  تسوت  كاندرد  باذع  بجوم  هک 
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هبنشجنپ زور  ياعد 

نشور زور  درب و  دوخ  تردق  اب  ار  کیرات  بش  هک  ار  يادخ  ساپس  تسا  یگشیمه  شا  ینابرهم  رایسب و  شتمحر  هک  ادخ  مان  هب 
زور نیا  يارب  ارم  هک  ناـنچمه  ! ایادـخ ، درک نم  نت  رب  مدوب  شتمعن  نیرق  هک  یلاـحرد  ار  نآ  غورفرپ  ساـبل  دروآ و  شتمحر  هب  ار 

ياهزور اهبش و  زور و  نیا  رد  ارم  تسرف و  دورد  وا  نادناخ  دّمحم و  مالـسا  ربمایپ  رب  رادب و  اجرباپ  زین  نآ  لاثما  يارب  یتشاد  هاگن 
ّرش نادرگ و  ما  يزور  ار  زور  نیا  زا  دعب  ریخ  ،و  تسا نآ  رد  هچنآ  ریخ  زور و و  نیا  ریخ  ، زاسم التبم  ناهانگ  ماجنا  ۀعجاف  هب  رگید 

هلیـسو وت  يوس  هب  مالـسا  نید  هب  نداهن  ندرگ  اب  نم  ! ایادخ.زاس رود  نم  زا  ار  نآ  زا  دـعب  ّرـش  تسا و  نآ  رد  هچنآ  ّرـش  زور و  نیا 
شنادناخ وا و  رب  ادخ  دورد  ) هک تسا  هدـیزگرب  ةدـنب  ، دّـمحم یتسود  ،و  منک یم  دامتعا  وت  رب  نارق  هب  نداهن  تمرح  اب  میوج و  یم 

نیرت نابرهم  يا  ، روا باسح  هب  ما  هتـسب  دـیما  نآ  هب  ار  متجاح  ندـش  اور  هک  ینامیپ  ایادـخ  راب  سپ  ، مبلط یم  تعافـش  وت  دزن  ( داـب
تقاـط وت  ياـهتمعن  زج  شیاـجنگ و  وت  مرک  زج  ار  اـهنآ  هک  ، اـمن فرطرب  ارم  تجاـح  جـنپ  هبنـشجنپ  زور  رد  ایادـخ  راـب  ! ناـنابرهم

نم ، لاح رد  یشیاشگ  ،و  مدرگ وت  ناوارف  شاداپ  راوازس  نآ  اب  هک  یتدابع  مریگ و  ورین  تتعاط  ماجنا  يارب  نآ  اب  هک  یتمالس  : درادن
شیوخ راوتـسا  ژد  رد  هدنبوک  هودنا  مغ و  ره  زا  ،و  یهد تینما  سرت  ياه  هماگنه  رد  شیوخ  نما  اب  نم  هب  هکنیا  لالح و  يزور  اب 

هب ، هد رارق  تمایق  زور  رد  میارب  يدنمدوس  عیفش  وا  ۀلیسوب  ار  ما  ییوج  هراچ  تسرف و  دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  ، یهد مهانپ 
.ینانابرهم نیرتنابرهم  وت  نیقی 
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هعمج زور  ياعد 

تایح شنیرفآ و  زا  شیپ  تسا  یتسه  زاغآ  هک  ار  يادخ  شیاتـس  تسا  یگـشیمه  شا  ینابرهم  رایـسب و  شتمحر  هک  ادـخ  مان  هب 
ار شرکش  هکنآ  زا  دراذگن  مک  دنک و  شدای  هک  ار  نآ  دربم  دای  زا  هک  ییاناد  ، زیچ ره  يدوبان  زا  سپ  تسا  یتسه  نایاپ  ،و  یـشخب

يارب وت  مریگ و  یم  هاوگ  ار  وت  ! ایادخ راب.تسب  دیما  وا  هب  هکنآ  دیما  دنک  عطق  شدناوخ و  هک  ار  نآ  دزاسن  دـیماان  دروآ و  ياج  هب 
هک یناربماـیپ  نـالوسر و  تشرع و  ناـنابهگن  تیاهنامـسآ و  ناـنکاس  تناگتـشرف و  ۀـمه  مریگ  یم  هاوگ  یتـسه و  یفاـک  یهاوـگ 

یشتسرپ ۀتـسیاش  ، ادخ ییوت  انامه  هک  مراد  رواب  هکنیا  رب  ( مریگ یم  هاوگ  ار  همه  همه و   ) يدیرفآ هک  تاقولخم  عاونا  ،و  یتخیگنارب
نادناخ وا و  رب  ادخ  هک  دّمحم  هکنیا  تسین و  تراتفگ  رد  یلیدبت  فلخت و  ییاتمه و  یب  يرادن و  یکیرش  ؛ يا هناگی.تسین  وت  زج 

دیشوک و قح  هب  ادخ  هار  رد  درک و  ادا  تناگدنب  هب  يدوب  هداهن  شا  هدهع  رب  هک  ار  یتلاسر.تسوت  ةداتسرف  هدنب و  دتسرف  دورد  وا 
سپ ار  ملد  رادب و  تباث  دوخ  نید  رب  ارم  ما  هدنز  ات  ! ایادخ ، داد میب  تسا  تسار  هک  یباذـع  زا  داد و  هدژم  تسا  قح  هک  یـشاداپ  هب 

تـسرف دورد  ، يا هدنیاشخب  وت  اهنت  ، هک ارچ  شخبب  نم  رب  یتمحر  دوخ  دزن  زا  نکم و  هارمگ  يدومن  نشور  تیاده  رون  هب  هکنآ  زا 
اـه و هعمج  تاـبجاو  ماـجنا  رب  ،و  نادرگ مروشحم  وا  هورگ  رد  هد و  رارق  وا  نایعیـش  ناوریپ و  زا  ارم  دّـمحم و  نادـناخ  دّـمحم و  رب 

انامه هچ  ، نادرگ مبیصن  يا  هداد  رارق  هعمج  لها  يارب  زیخاتـسر  رد  هک  ییاطع  و  هد ، مقیفوت  يدومن  مزال  نم  رب  نا  رد  هک  یتاعاط 
.میکح دنمتردق  ییوت 
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هعمج زور  بش و  لامعا  تلیضف و  رد  مراهچ  لصف 

[ هعمج زور  بش و  تلیضف  ]

.تسا زیامتم  الماک  يروآ  مان  تفارش و  ماقم و  يدنلب  تفص  هب  اهزور  اهبش و  ریاس  زا  هعمج  زور  بش و  هک  شاب  هاگآ 

نآ تعاس  ره  رد  یلاعت  قح  تسا و  تعاس  راهچ  تسیب و  هعمج  زور  بش و  هک  : هدش تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  نالوسر  زا 
زور رهظ  ات  هبنشجنپ  زور  رهظ  نیب  ام  هکره  هک  : هدش دراو  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  و.دنک  یم  دازآ  خرود  زا  ار  نت  رازه  دصـشش 
ادابم تسا  رایسب  یتمرح  قح و  هعمج  يارب  هک  هدش  تیاور  ترضح  نآ  زا  زین  و.دهد  هانپ  ربق  راشف  زا  ار  وا  ادخ  ، دورب ایند  زا  هعمج 

تامّرحم ۀمه  كرت  هتسیاش و  ياهراک  ماجنا  اب  ادخ  هب  نتسج  برقت  یلاعت و  قح  تادابع  ماجنا  رد  ینادرگ و  عیاض  ار  نآ  تمرح 
تاجرد ،و  دنک یم  وحم  ار  ناهانگ  دزاس و  یم  نادنچ  ود  زور  نیا  رد  ار  تاعاط  باوث  ادخ  اریز  ، ییامن یهاتوک  زور  نآ  رد  یهلا 

.دنادرگ یم  دنلب  ناهج  ود  رد  ار  نامیا  لها 

رد ادخ  هک  یتسار  هب  ، رادب هدنز  اعد  زامن و  هب  حبـص  ات  ار  هعمج  بش  یناوت  یم  رگا  سپ  ، تسا زور  دـننام  تلیـضف  رد  هعمج  بش 
ناشناهانگ ،و  دنیازفیب ناشیا  تانسح  رب  ات  دنتسرف  یم  لّوا  نامسآ  هب  ار  ناگتشرف  ، نامیا لها  تمارک  ندرک  هفاضا  يارب  هعمج  بش 

زا یهاـگ  : هدـش تیاور  ترـضح  نآ  زا  ربتعم  ثیدـح  رد  زین  و.تسا  میرک  رایـسب  هدرتـسگ و  شیاـطع  یلاـعت  قح  دـننک و  وحم  ار 
ار شتجاح  هعمج  زور  رد  ات  دزادـنا  یم  ریخأت  هب  ار  شتجاح  ياضق  یلاعت  قح  دـنک و  یم  اعد  یتجاح  يارب  نمؤم  صخـش  تاقوا 

ترـضح زا  فسوی  ناردارب  هک  هاـگنآ  : دومرف و.دوـش  هدروآرب  نادـنچ  ود  شتـساوخرد  هعمج  تلیـضف  رطاـخ  هب  دزاـس و  هدروارب 
( ّیبر مکل  رفغتـسا  فوس  :) تفگ ، دیامن شـشخب  بلط  ادخ  زا  ناشناهانگ  شزرمآ  يارب  ات  دـندرک  تساوخرد  مالّـسلا  هیلع  بوقعی 

هعمج بش  رحـس  رد  تساوخرد  نیا  هک  دو  ببـس  نآ  هب  ریخأت  نیا  )و  درک مهاوخ  شزرمآ  بلط  امـش  يارب  مراـگدرورپ  زا  : ینعی )
.دوش تباجا  شیاعد  ات  ددرگ  عقاو 

دنروآرب رس  ارحص  ناگدنرد  ،و  دنروآ نوریب  بآ  زا  رـس  ایرد  نایهام  ، دسر ارف  هعمج  بش  نوچ  : هدش تیاور  ترـضح  نآ  زا  زین  و 
تیاور مالّـسلا  هـیلع  رقاـب  ترـضح  زا  !و  نـکم باذـع  ناـیمدآ  هاـنگ  ببــس  هـب  ار  اـم  ! اراـگدرورپ هـک  دـننک  ادـن  ار  یلاـعت  قـح  و 

راگدرورپ بناج  زا  بش  رخآ  ات  بش  لوا  زا  هک  دهد  یم  نامرف  هعمج  بش  ره  رد  ار  يا  هتشرف  یلاعت  هناحبس و  قح  ترضح  : هدش
شتساوخرد نم  ات  ، دناوخب ارم  شناهج  ود  ره  يارب  حبص  عولط  زا  شیپ  هک  تسه  ینمؤم  هدنب  ایآ  : دنک ادن  شرع  يالاب  زا  نایناهج 

تـسه ینموم  ةدنب  ایآ  ؟ مریذپب ار  شا  هبوت  ات  دـنک  هبوت  شهانگ  زا  حبـص  عولط  زا  شیپ  هک  تسه  ینمأم  ةدـنب  ایآ  منک ؟ تباجا  ار 
وا يزور  رد  هک 
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ةدـنب ایآ  ؟ مهد يزور  رد  یخارف  وا  هب  ات  مشخب  ینوزف  ار  شا  يزور  هک  دـهاوخب  نم  زا  حبـص  عولط  زا  شیپ  ،و  مشاـب هتفرگ  گـنت 
نیگمغ نمؤم  ةدنب  ایآ  ؟ منک ینازرا  یتسردنت  وا  هب  ات  مهد  شیافش  دهاوخب  نم  زا  حبـص  ندمآرب  زا  شیپ  هک  تسه  يرامیب  نمؤم 
تباجا ار  شیاـعد  اـت  مزاـس  فرطرب  ار  شهودـنا  مناـهرب و  دـنب  زا  ار  وا  دـهاوخب  نم  زا  حبـص  عولط  زا  شیپ  هک  تسه  يدـنب  رد 
راکمتـس زا  ار  وا  ماقتنا  ات  دهاوخب  نم  زا  ار  راکمتـس  متـس  عفد  حبـص  عولط  زا  شیپ  هک  تسه  يا  هدیدمتـس  نمؤم  ةدنب  ایآ  ؟ میامن

تیاور مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  ! دهد یم  همادا  حبص  عولط  ات  هتسویپ  ار  ادن  نیا  قح  ۀتشرف  منادرگزاب  يو  هب  ار  شّقح  مریگب و 
شزور نوچمه  تلیـضف  رد  ار  نآ  بش  هدومن و  دـیع  ار  شزور  هدرک و  باـختنا  اـهزور  همه  ناـیم  زا  ار  هعمج  یلاـعت  قـح  : هدـش

یم هدروآرب  دوـش  تساوـخرد  ادـخ  زا  هک  یتجاـح  ره  زور  نآ  رد  هک  تسا  نآ  هعمج  زور  ياهتلیـضف  هلمج  زا  ،و  تسا هدـینادرگ 
باذع دنوادخ  ، دننک اعد  دنبایرد و  ار  هعمج  زور  بش و  نوچ  دنوش  قح  باذـع  قحتـسم  ینامرفان  رثا  رد  یتعامج  هچنانچ  !و  دوش

زور اهبش و  نیرتهب  هعمج  بش  سپ.دنادرگ  یم  ییاهن  راوتـسا و  هعمج  بش  رد  ادخ  ار  هدنیآ  روما  زین  دنادرگ و  یمرب  ناشیا  زا  ار 
.تساهزور نیرتهب  نآ 

، تسا نادـنچ  ود  بش  نا  رد  ناهانگ  تبوقع  هک  دـینک  يرود  هانگ  زا  هعمج  بش  رد  : هدـش تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  و 
ناهانگ ادخ  دیوگ  كرت  ار  ادخ  ینامرفان  هعمج  بش  رد  هکره  و.تسا  ربارب  ود  بش  نآ  رد  کین  ياهراک  شاداپ  هک  هنوگ  نامه 

دیامن و باذع  شرمع  ۀمه  ناهانگ  رطاخ  هب  ار  وا  ادخ  ، دهد ماجنا  راکشآ  ار  یهانگ  هعمج  بش  رد  هکره  دزرمایب و  ار  وا  ۀتـشذگ 
تیاور مالـّـسلا  هـیلع  اـضر  ترــضح  زا  ربـتعم  دنــس  هـب  و.دـنادرگ  نادـنچ  ود  وا  رب  ار  هـعمج  بـش  رد  هـتفرگ  ماـجنا  هاـنگ  يازج 

: دندومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  : هدش

دزاـس و یم  وـحم  ار  ناـهانگ  دـنک و  یم  اـطع  ربارب  ود  زور  نآ  رد  ار  اـهیکین  شاداـپ  ادـخ  ، تساـهزور گرزب  دیـس و  هعمج  زور 
گرزب ياهتجاح  ؛و  دیادز یم  اهلد  زا  ار  اهمغ  ناسآ و  ار  اهیتخـس  دیامن و  باجتـسم  ار  اهاعد  درب و  یم  الاب  ار  نامیا  لها  تاجرد 

.دنک اور  ار 

شتآ زا  ار  يرایـسب  ياههورگ  دشخب و  یم  ینوزف  ناگدـنب  رب  ار  شیوخ  رهم  فطل و  ادـخ  هک  ارچ  تسا  ینوزفازور  هعمج  زور  و 
نیقی هب  ، دسانشب تسا  هتسیاش  هک  نانچ  نآ  ار  زور  نآ  تمرح  قح و  دناوخب و  زور  نآ  رد  ار  ادخ  هکره  سپ  ؛ دهدیم تاجن  خزود 

.دهد ییاهر  خزود  شتآ  زا  ار  وا  ادخ 

؛ دوش یم  هتخیگنارب  یهلا  باذع  زا  نمیا  تمایق  رد  دراد و  ار  نادیهش  شاداپ  دورب  ایند  زا  نآ  بش  ای  هعمج  زور  رد  هچنانچ  سپ 
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بکترم نآ  رد  ای  ، درواین اج  هب  هعمج  زامن  هک  نیا  ای  ، دنک هابت  ار  شقح  درادن و  هاگن  دـیاش  هک  نانچ  نآ  ار  هعمج  تمرح  هکره  و 
هیلع رقاـب  ترـضح  زا  ربتعم  ياهدنـس  هب  و.دـنک  هبوت  هکنآ  رگم  ، دـنازوسب خزود  شتآ  رد  ار  وا  ادـخ  نیقی  هب  ، دوش یهلا  تاـمرحم 

: هدش تیاور  مالّسلا 

دننک و یم  مالس  مه  هب  دنـسر  یم  رگیدکی  هب  هعمج  زور  رد  ناگدنرپ  هک  یماگنه  ،و  هدرکن عولط  هعمج  زا  رتهب  يزور  رد  باتفآ 
: دنیوگ یم 

يراک هب  دیاب  ، دبایرد ار  هعمج  زور  هکره  : هدـش تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و.تسا  یـشزرااب  زور  زورما 
بش و لیاضف  هتبلا.دنک  یم  لزان  نانآ  رب  ار  شیوخ  تمحر  دزرمآ و  یم  ار  ناگدنب  هانگ  ادخ  زور  نیا  رد  هچ  ، دزادرپن تدابع  زج 

.دوش نایب  هاتوک  روطس  نیا  رد  هک  تسا  نآ  زا  رتشیب  هعمج  زور 

هعمج بش  لامعا 

هراشا

.مینک یم  هدنسب  لمع  دنچ  رکذ  هب  اهنت  اجنیا  رد  ام  هک  تسا  يرایسب  لامعا  ار  هعمج  بش 

[ نداتسرف تاولص  دایز  »و  هّللا ّالا  هلا  ،و ال  ربکا هّللا  ،و  هّللا ناحبس  » نتفگ رایسب  : لّوا ]

سب شزور  كانبات و  شبش  ، هعمج : هدش تیاور  ، نداتسرف تاولص  دایز  »و  هّللا ّالا  هلا  ،و ال  ربکا هّللا  ،و  هّللا ناحبـس   » نتفگ رایـسب  : لّوا
تیاور رد  دیتسرف و  تاولص  رایـسب  دّمحم  لآ  دّمحم و  رب  دیئوگب و  « هّللا ّالا  هلا  ،و ال  ربکا هّللا  ،و  هّللا ناحبـس  » رکذ سپ  ، تسا نشور 

: هدمآ رگید 

تاولص : هدش تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  و.تسا  رتهب  دشاب  رتشیب  هچره  ،و  تسا هبترم  دص  ، بش نیا  رد  تاولص  نیرتمک  هک 
الاب هجرد  رازه  ار  ناسنا  ماقم  دـنک و  یم  كاپ  ار  هانگ  رازه  تسا و  ربارب  کین  راک  رازه  اب  هعمج  بش  رد  دّـمحم  لآ  دّـمحم و  رب 
دنس اب  و.دنتسرف  تاولص  رایسب  دّمحم  لآ  دّمحم و  رب  هعمج  زور  رخآ  ات  هبنـشجنپ  رـصع  زامن  زا  سپ  هک  تسا  بحتـسم  درب و  یم 
ياه هفیحص  الط و  ياهملق  اب  نامسآ  زا  ناگتشرف  هبنشجنپ  زور  رـصع  ماگنه  : هدش تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  حیحص 

نآ نادـناخ  دّـمحم و  رب  تاولـص  زج  دیـشروخ  بورغ  ماـگنه  اـت  هـعمج  زور  بـش و  هبنـشجنپ و  رـصع  رد  دـنیآ و  یم  دورف  هرقن 
: هدومرف یسوط  خیش  و.دنسیونن  يزیچ  ترضح 

.دّمحم لآ  دّمحم و  رب  تاولص  رازه  نداتسرف  تسا  ّبحتسم  هبنشجنپ  زور  رد 

: دیوگب نآ  رد  و 
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سنا نج و  زا  ار  ناشنانمشد  ،و  امن لیجعت  ار  ناشیا  جرف  تسرف و  دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  ایادخ 
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زین و.دراد  رایسب  تلیضف  هعمج  زور  رخآ  ات  هبنشجنپ  رـصع  زا  دعب  زا  هبترم  دص  تاولـص  نیا  نتفگ  و.امرف  دوبان  نیرخآ  نیلوا و  زا 
: دننک رافغتسا  تروص  نیا  هب  هبنشجنپ  زور  رخآ  رد  تسا  بحتسم  : هدومرف خیش 

یب نتورف  ةدنب  ۀبوت  وا  يوس  هب  میامن  یم  هبوت  ،و  تسا رادیاپ  هدنز و  ، وا زج  يدوبعم  تسین  هک  ییادـخ  زا  میامن  یم  شزرمآ  بلط 
يزیخاتـسر و هن  یگرم و  هن  یگدـنز و  هن  ینایز و  هن  يدوس و  هن  یعافد و  هن  دوخ و  سفن  يارب  تسا  ناوتان  زجاع  ریقف و  هک  زیچ 

.تسرف ناوارف  دورد  و  ناکین ، ناگدیزگرب و  زا  ، ناگزیکاپ كاپ و  ، وا نادناخ  دّمحم و  رب  ادخ  دورد 

[ ...ار اه  هروس  نیا  دناوخب  : مّود ]

[ ءارـسا ] لیئارـسا ینب  : هدـش تیاور  رایـسب  باوـث  دـئاوف و  کـیره  يارب  زا  هک  دـناوخب  ار  اـه  هروـس  نیا  هعمج  بـش  رد  هـکنآ  : مّود
تـصرف رگا  هعمج و  ، تبرتقا ، روط ، ناخد مح  ، هدجـس مح  ، هعقاو ، فاقحا ،ص، سی ، هدجـس [ صـصق لمن و  ءارعـش و  ] سط هس  ، فهک

ره رد  هکره  هدش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  اریز  ، دنک باختنا  ار  نآ  زا  لبق  ياه  هروس  هعقاو و  ، دـنک توالت  ار  همه  دـشن 
ره رد  هکره  ددرگ و  ترـضح  نآ  باحـصا  زا  دسر و  ( جع ) مئاق ترـضح  تمدخ  ات  دریم  یمن  ، دناوخب ار  « ءارـسا » ةروس هعمج  بش 

هارمه تمایق  رد  دنک و  یم  روشحم  نادیهش  اب  تمایق  رد  ار  وا  دنوادخ  دیهش و  رگم  دریم  یمن  ، دناوخب ار  « فهک » ةروس هعمج  بش 
رد هتـشگ و  ادـخ  ناتـسود  زا  ، دـنک توالت  ار  صـصق  لمن و  ءارعـش و  ياه  هروس  هعمج  بش  رد  هکره  دراد و  یم  شهاگن  ناشیا 
وا هب  تشهب  زا  نادنچ  ناهج  نآ  رد  ادخ  دوش و  یمن  یتسدگنت  رقف و  راچد  ایند  رد  زین  دریگ و  یم  رارق  یلاعت  قح  تیامح  ناما و 
هب ار  تشهب  يابرلد  نانز  زا  مشچ  ابیز  نز  دـص  ،و  دـیامن تمارک  وا  رب  شا  يدونـشخ  رب  نوزفا  هکلب  دوش و  دونـشخ  هک  دـنک  اـطع 
رد دهد و  وا  تسار  تسد  هب  ار  شلامعا  ۀمان  تمایق  رد  ادخ  دناوخب  ار  هدجـس  ةروس  هعمج  بش  رد  هکره  دروآ و  رد  وا  يرـسمه 

.دریگ ناسآ  وا  رب  لامعا  یسرباسح 

ار «ص» ةروس هعمج  بش  ره  سکره  : هدش تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ربتعم  دنـس  هب  و.دشاب  وا  نادناخ  دّـمحم و  ناتـسود  زا  و 
ار وا  هدیشخبن و  بّرقم  يا  هتشرف  ای  لسرم  يربمایپ  هب  زج  هک  دنـشخبب  وا  هب  هزادنا  نآ  رگید  ناهج  ناهج و  نیا  ریخ  زا  ، دنک تئارق 

شا هناخ  لها  زا  سکره  اب 
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ّدح رد  دـیاین و  باسح  هب  وا  ةداوناـخ  زا  دـنچره  ، دـشاب هدرک  تمدـخ  وا  هب  هک  يراکتمدـخ  یتح  ، دـننک تشهب  دراو  دـهاوخب  هک 
.دشابن وا  تعافش 

ساره میب و  راچد  ایند  رد  ، دـناوخب ار  « فاقحا » ةروس هعمج  زور  ای  هعمج  بش  رد  هکره  : هدـش تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  و 
درادب و شتـسود  ار  وا  ادخ  ، دناوخب ار  هعقاو  ةروس  هعمج  بش  رد  هکره  ،و  دشاب ناما  رد  سرت  تشحو و  زا  تمایق  زور  رد  دوشن و 

ترـضح ناتـسود  زا  ،و  دسرن وا  هب  ایند  تافآ  زا  یتفآ  دوشن و  یتسدگنت  یلاحدـب و  راچد  ایند  رد  ،و  دـنک مدرم  مامت  بوبحم  ار  وا 
ره رد  ار  « هعمج » ةروس هکره  : هدش تیاور  و.تسا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  صوصخم  هروس  نیا  دشاب و  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

بـش ره  رد  هک  یـسک  يارب  تلیـضف  نیمه  زین  و.دوب  دهاوخ  رگید  ۀعمج  ات  هعمج  نیا  زا  وا  لامعا  ةرافک  دنک  توالت  هعمج  بش 
يرایـسب ياهزامن  هعمج  بش  يارب  هک  شاب  هاـگآ  و.تسا  هدـش  دراو  دـناوخب  ار  « فهک » ةروس هعمج  رـصع  رهظ و  زا  دـعب  هعمج و 

هبترم هدزناــپ  »و  دــمح ، » تـعکر ره  رد  هـک  زاــمن  تـعکر  ود  : مّود مالـّـسلا  هـیلع  نینمؤـملا  ریما  ترــضح  زاــمن  : لّوا.هدــش دراو 
.دنک نمیا  تمایق  ساره  لوه و  ربق و  باذع  زا  ار  وا  ادخ  ، دروآ اجب  ار  زامن  نیا  هکره  : تسا تیاور  رد  « لازلز » ةروس

[ هعمج بش  ياشع  برغم و  زامن  رد  صوصخم  ياه  هروس  ندناوخ  : مّوس ]

برغم زاـمن  مّود  تعکر  رد  »و  هـعمج » ةروـس ءاـشع  زاـمن  لّوا  تـعکر  برغم و  زاـمن  لّوا  تـعکر  رد  هـعمج  بـش  رد  هـکنآ  : مّوـس
.دناوخب ار  « یلعا » ةروس اشع  مود  تعکر  رد  »و  دیحوت » ةروس

[ رعش ندناوخ  كرت  : مراهچ ]

هزور صخش  يارب  : هدش تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  حیحص  ثیدح  رد  اریز  ؛ دنک كرت  هعمج  بش  رد  ار  رعش  دناوخ  : مراهچ
ضرع ترـضح  هب  يوار.تسا  هورکم  رعـش  ندرک  تیاور  نآ  بش  رد  هعمج و  زور  رد  ادـخ و  مرح  رد  زین  مرحم و  صخـش  راد و 

.دشاب قح  هب  رعش  دنچره  : دومرف ، دشاب یقح  بلطم  رعش  نآ  يانعم  دنچره  : درک

نآ رد  ، دناوخب رعش  کی  هعمج  زور  ای  بش  رد  هکره  : دومرف ادخ  لوسر  : هدش تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ربتعم  ثیدح  رد  و 
عقاو لوبق  دروم  شزاـمن  زور  بش و  نآ  رد  ، رگید ربـتعم  تیاور  ساـسارب  و.دـشاب  هتـشادن  نآ  ریغ  هب  باوث  زا  يا  هرهب  زور  بش و 

رارـصا دـیاش  ، تسا مدرم  مامت  هصالخ  یماع و  ملاع و  ، ناوج ریپ و  ، نز درم و  هقـالع  دروم  نآ  ندـناوخ  رعـش و  هک  اـجنآ  زا   ] دوشن
زور بش و  تابحتسم  اعد و  نآرق و  تئارق  زا  نامیا  لها  هک  دشاب  نیا  رطاخ  هب  هعمج  زور  بش و  رد  رعش  دناوخ  كرت  رب  تایاور 

[ مجرتم.دنهدن تسد  زا  ار  یهلا  رفاو  ياه  هرهب  میظع و  ياهباوث  دننامن و  زاب  هعمج 

[ دنک اعد  رایسب  نینمؤم  قح  رد  : مجنپ ]

زا رفن  هد  يارب  رگا  هدش  تیاور  درک و  یم  اعد  رایـسب  مالّـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  هک  نانچ  ، دنک اعد  رایـسب  نینمؤم  قح  رد  : مجنپ
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.دوش یم  بجاو  وا  يارب  تشهب  دنک  شزرمآ  بلط  دنشاب  هتفر  ایند  زا  هک  نمؤم  ناردارب 

[ دناوخب ار  هعمج  بش  صوصخم  ياهاعد  : مشش ]

: مینک یم  هدنسب  اهنآ  زا  یخرب  رکذ  هب  ام  تسا و  رایسب  اهاعد  نآ  هک  دناوخب  ار  هعمج  بش  صوصخم  ياهاعد  : مشش
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، راب تفه  ار  اعد  نیا  بش  هلفان  رخآ  ةدجـس  رد  هعمج  بش  رد  سکره  : هدـش تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  حیحـص  دنـس  هب 
.دشاب هدش  هدیزرمآ  ، دوش غراف  نآ  زا  هک  یماگنه  ، دناوخب

.تسا رتهب  ، دناوخب بش  هلفان  رخآ  ةدجس  رد  ار  اعد  نیا  بش  ره  رد  رگا  و 

: تسا نیا  اعد  نآ  و 

مگرزب مناـهانگ  زا  دّـمحم و  نادـناخ  دّـمحم و  رب  یتـسرف  دورد  هک  تگرزب  ماـن  هناـمیرک و  تیاـنع  هـب  مهاوـخ  یم  وـت  زا  ! ایادـخ
رگا ، دناوخب راب  تفه  ار ، اعد  نیا  هعمج  زور  ای  بش  رد  سکره  : هدش تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  زا  و.يرذگرد 

: تسا نیا  اعد  نآ  دوش و  یم  تشهب  دراو  دورب  ایند  زا  زور  نآ  رد  ای  بش  نآ  رد 

ماوت و تردق  تسد  رد  وت و  زینک  دنزرف  وت و  ةدنب  نم  يدیرفآ و  ارم  وت  ، تسین وت  زج  یشتسرپ  ۀتـسیاش  ، نم راگدرورپ  ییوت  ! ایادخ
ینیبـشوخ و هب  مداد  ماـجنا  هچنآ  ّرـش  زا.مدروآ  بش  هـب  ار  زور  ناـمیپ  دـهع و  رب  متـسناوت  اـت  ، تسوـت تـسد  هـب  ما  یگدـنز  ماـمز 

یمن وت  زج  ار  ناـهانگ  اریز  ، زرماـیب ار  مناـهانگ  سپ  میاـمن  یم  رارقا  مهاـنگ  هب  فارتـعا و  تتمعن  هب  ، مروآ یم  هاـنپ  وـت  يدونـشخ 
بحتـسم هفرع  زور  بش و  هعمج و  زور  بش و  رد  : دـنا هدومرف  هّللا  مهمحر  یقاـب  نبا  دّیـس  یمعفک و  دّیـس  یـسوط و  خیـش.دزرمآ 

: تسا نیا  اعد  نآ  مینک و  یم  لقن  « خیش حابصم  » باتک زا  ار  نآ  ام  ، دوش هدناوخ...اّبعت  نم  مهّللا  ياعد  تسا 

رادید ةدامآ  اّیهم و  زّهجم و  یقولخم  ةزیاج  دوج و  اطع و  بلط  کمک و  دیما  هب  سکره  ! ایادخ
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هتساوخ زا  ارم  سپ  ، تسا هزیاج  تساوخرد و  وفع و  دیما  هب  نم  یگدامآ  دادعتسا و  نم  راگدرورپ  يا  تسوت  يوس  هب  اهنت  ، دوش وا 
هداد ماجنا  هک  يا  هتسیاش  لمع  ۀناوتشپ  هب  نم  دهاکن  وا  زا  يا  هدیـشخب  ددرگن و  مورحم  وا  زا  يا  هدنـسرپ  هکنآ  يا  ، زاسم دیماان  ما 

هب شیوخ  سفن  رب  فارتعا  اب  اب  ما  هدمآ  تهاگرد  هب  ، ما هدماین  تهاگـشیپ  هب  مشاب  هتـسب  لد  وا  هب  هک  يا  هدیرفآ  دیما  هب  ای  ،و  مشاب
ناراکاطخ زا  نآ  رب  هک  ار  تریگارف  تشذـگ  ، تسین ما  يراکدـب  رب  يرذـع  هن  لیلد و  چـیه  هکنیا  هب  فارتعا  اب  متـسد و  يراکدـب 

شتمحر هکنآ  يا  سپ  ، تشادنزاب ار  وت  يزرورهم  هرابود  نانا  رب  هکنیا  زا  ناشگرزب  مرج  رب  يراشفاپ  سپ  ، مراودیما يرذگ  یمرد 
هب يراز  زج  دـنادرگنرب و  ار  وـت  مـشخ  تا  يراـبدرب  زج  ، گرزب يا  ، گرزب يا  ، گرزب يا  تـسا  گرزب  سب  شتــشذگ  ریگارف و 

یـشیاشگ میارب  ینک  یم  هدـنز  ار  هدرم  ياهنیمزرـس  نآ  اب  هک  ییورین  اب  ! ایادـخ سپ  ، دـشخبن ییاهر  تا  يدونـشخان  زا  تهاگـشیپ 
یتسردنت تمالس و  ینیریش  يزاس و  هاگآ  میاعد  تباجا  هب  ارم  ییامن و  باجتسم  ار  میاعد  هکنآ  ات  نکم  مکاله  هودنا  زا  شخب و 

نکم ّطلـسم  مندرگ  رب  زاـسم و  هریچ  نم  رب  ار  وا  هدـم و  رارق  منمـشد  شنزرـس  ضرعم  رد  ارم  ناـشچب و  نـم  هـب  رمع  ناـیاپ  اـت  ار 
دنک و راوخ  ارم  هکنآ  تسیک  سپ  ، ینادرگ دنلب  ارم  وت  رگا  دنادرگ و  مدنلب  یـسک  هچ  سپ  ، يرادب تسپ  ریقح و  ارم  وت  رگا  ! ایادخ

یم نیقی  هب  هکنآ  اب  ؟ دنک وجو  سرپ  وت  زا  وا  راک  زا  ای  ؟ دیامن دوخ  وت  ربارب  رد  تا  هدنب  ةرابرد  هکنآ  تسیک  سپ  ، ینک مکاله  رگا 
ار تصرف  نداد  تسدزا  هک  دنک  یم  باتش  ماقتنا  رد  یـسک  اهنت  هچ  ، یباتـش تماقتنا  رد  هن  تسا و  یمتـس  وت  مکح  رد  هن  هک  مناد 

دساره یم 
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هانپ وت  هب  ایادخ  راب.يرترب  رایـسب  روما  نیا  زا  ! نم يادخ  يا  وت  هکنآ  لاح  ،و  تسا ناوتان  هک  تسا  يرگمتـس  جاتحم  یـسک  طقف  و 
رب مـنک  یم  داـمتعا  هد و  ما  يزور  سپ  مـبلط  یم  يزور  وـت  زا  هد و  مناـما  سپ  میوـج  یم  ناـما  وـت  زا  هد و  مهاـنپ  سپ  ، مروآ یم 

ددم ارم  سپ  میوج  یم  ددم  وت  زا  ،و  هد ما  يرای  سپ  مهاوخ  یم  يرای  وت  زا  منمشد  رب  هبلغ  يارب  ،و  شاب یفاک  ارم  دوخ  وت  سپ  ، وت
.ریذپب.ریذپب.ریذپب ار  میاعد  ! نم يادخ  يا  امرف ،

[ دناوخب ار  « لیمک » ياعد : متفه ]

ریما باحـصا  زا  ، یعخن داـیز  نب  لـیمک  ] هـّللا ءاـش  نا  دـمآ  دـهاوخ  هحفـص 108] ] دـعب لصف  رد  هک  دـناوخب  ار  « لیمک » ياـعد : متفه
ّلک دهاش  ای  ّمهّللا  » ياعد : متـشه [ دومرف میلعت  وا  هب  ءاشنا و  ار  لیمک  ياعد  يو  رارـصا  هب  ترـضح  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 

[. ۀحفص 405 ] دمآ دهاوخ  یلاعت  هّللا  ءاش  نا  زین  اعد  نیا.دناوخب  ، دوش یم  هدناوخ  مه  هفرع  بش  رد  هک  ار  « يوجن

([ ...هیربلا یلع  لضفلا  مئاد  ای  ) دیوگب هبترم  هد  : مهن ]

اطع يارب  ار  دوخ  تواخس  تسد  ود  هکنآ  يا  ! تسا یگـشیمه  ناگدیرفآ  هبوت  شـشخب  دوج و  هک  یـسک  يا  : دیوگب هبترم  هد  : مهن
رد هبترمدنلب  يادخ  يا  ار  ام  ،و  تصرف دورد  نامدرم  نیرتوخوکین  ، وا نادناخ  دّمحم و  رب  ! اهبنارگ ياهاطع  بحاص  يا  ! يا هدوشگ 

.دوش یم  هدناوخ  زین  رطف  دیع  بش  رد  فیرش  رکذ  نیا.زرمایب  یبش  نینچ 

[ دروخب رانا  : مهد ]

رتـهب دـیاش  ، دروخب ندـیباوخ  ماـگنه  رگا  ،و  دوـمرفیم لـیم  هعمج  بش  ره  رد  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هکناـنچ  ، دروـخب راـنا  : مهد
: هدش تیاور  هکنآ  هچ  ، دشاب

یلامتـسد نآ  ریز  رد  ، دروخب رانا  هاگره  تسا  راوازـس  و.دوب  دهاوخ  نمیا  دوخ  ناج  رد  حبـص  ات  دروخب  نانا  ندیباوخ  تقو  هکره 
نبا رفعج  خیـش.دزاسن  کیرـش  رانا  نآ  رد  ار  يرگید  تسا  رتهب  دروخب و  دعب  هدرک و  عمج  دـتفیب  نا  زا  يا  هناد  ره  هک  دـنارتسگب 

دص حبص  ۀصیرف  هلفان و  تعکر  ود  نیب  ام  هکره  : هدرک تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  سورع  باتک ، رد  هّللا  همحر  یمق  دمحا 
: دیوگب هبترم 

یم زاـب  وا  يوـس  هب  مبلط و  یم  شزرمآ  ، دوـخ راـگدرورپ  ، ادـخ زا  ، تسازـس ار  وا  شیاتـس  هب  نـم و  گرزب  راـگدرورپ  تـسا  هزنم 
وا يارب  يا  هناخ  تشهب  رد  ادخ.مدرگ 
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اعد نیا  هعمج  بش  رحس  رد  تسا  بحتسم  : دنا هتفگ  هدرک و  رکذ  ار  اعد  نیا  نارگید  سوواط و  نبا  دیس  یسوط و  خیش  و.دنک  انب 
: دوش هدناوخ 

ياج ملد  رد  ار  شیوخ  زا  سرت  ،و  رادب ینازرا  نم  رب  ار  دوخ  يدونشخ  دادماب  نیا  رد  تسرف و  دورد  وا  نادناخ  دّمحم و  رب  ! ایادخ
نیقی ارم  تسرف و  درورد  وا  نادـناخ  دّـمحم و  رب  ! ایادـخ ، مسرتـن وت  زا  زج  مدـنبن و  دـیما  وت  ریغ  هب  اـت  ، ربـب دوخ  ریغ  زا  ار  ملد  ،و  هد
درذـگ یم  ناشوماخ  داهن  رد  هچره  هکنآ  يا  ناگدنـسرپ ! ياهزاین  ةدـنروآرب  يا  ، شخبب ، دوخ ردـق  هبئاش و  یب  صالخا  ،و  راوتـسا

ياـهزاین شخب و  تعــسو  ار  ما  يزور  زرماـیب و  ار  مهاـنگ  ،و  روآرب ار  مشهاوـخ  تـسرف و  دورد  شنادـناخ  دـمحم و  رب  ! دـناد یم 
ياهتّمه ، تسا ماکان  وت  دزن  زج  شکرس  رود و  ياهوزورآ  نم  يادخ  ، دروآرب ار  ما  هداوناخ  ما و  ینید  نارادارب  جئاوح  ما و  ینورد 

يوس هب  اـهلد و  دـیما  ییوت  سپ  ، وت يوس  هب  زج  تسا  هتـسب  درخ  ياـههار  دـشاب و  هدوـهیب  ددرگ  وـت  يوـک  درگ  رب  هکنآ  زج  دـنلب 
هاـگهانپ يا  ، ما هتخیرگ  وـت  يوـس  هب  مدوـجو  ۀـمه  اـب  ! هدـش تساوـخرد  نـیرت  هدنـشخب  ،و  دارم نـیرت  یمارگ  يا  ، هاـگهانپ تسوـت 

وت هکنیا  زا  یهاـگآ  زج  مباـی  یمن  يرواـی  وـت  هب  ندیـسر  يارب  هک  یلاـحرد  ، مشک یم  شود  رب  هـک  هاـنگ  ياـهراب  اـب  ، ناـگتخیرگ
هب ار  اـهدرخ  هکنآ  يا  ، دـندنموزرآ ناـبغار  تسوا  دزن  هک  ار  هچنآ  تسوا و  هب  ناگدـنیوج  دـیما  هک  یتـسه  یـسک  نیرت  کـیدزن 

هدنسب دوخ  قح  يادا  يارب  ، دراذگ ّتنم  شناگدنب  رب  ار  هچنآ  دوشگ و  دوخ  شیاتس  هب  ار  اهنابز  ،و  تخاس افوکـش  شیوخ  تفرعم 
نادناخ دّمحم و  رب  ، تخاس
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.هدم رارق  یلیلد  امنهار و  ملمع  رب  لطاب  يوس  هب  یهار و  مدرخ  رب  ناطیش  يارب  تسرف و  دورد 

: دناوخب ار  اعد  نیا  هعمج  زور  حبص  عولط  ماگنه  هب  و 

رب ادخ  دورد  ) دّمحم ناما  و  (، داب نانآ  رب  دورد  ) وا ناگداتسرف  ناربمایپ و  ناما  ناگتشرف و  ناما  ادخ و  ناما  رد  مدرک  حبـص  ار  بش 
دورد ناشیا  رب  ) دّمحم نادناخ  ناهن  هب  مدروآ  نامیا  (، داب نانآ  رب  دورد  ) دّـمحم نادـناخ  ناینیـشناج  ياهناما  و  (، داب وا  نادـناخ  وا و 

وا و رب  ادـخ  دورد  ) دّـمحم نوچمه  وا  تعاط  ادـخ و  هب  تفرعم  رد  ناشیا  انامه  هک  مهد  یم  یهاوگ  ،و  ناشیا نطاب  رهاـظ و  )و  داـب
هتـسیاش هک  يادخ  زا  میوج  یم  شزرمآ  : دیوگب هبترم  هس  هعمج  زور  حبـص  زامن  زا  شیپ  سکره  : هدـش تیاور.دنتـسه  ( وا نادـناخ 

.مدرگ یم  زاب  وا  يوس  هب  تسین و  هدنیاپ  ةدنز  نآ  زج  یشتسرپ 

.دشاب رتشیب  ایرد  رب  هتسشن  بابح  زا  دنچره  دوش  هدیزرمآ  شناهانگ 

هعمج زور  لامعا 

هراشا

: مینک یم  افتکا  دروم  دنچ  نایب  هب  اهنت  اجنیا  رد  هک  تسا  يرایسب  لامعا  هعمج  زور  يارب 

[ هعمج حبص  لامعا  ]

[ هعمج زور  حبص  زامن  رد  « دیحوت »و« هعمج  » ةروس ندناوخ  : لوا ]

.دوش هدناوخ  « دیحوت :» مّود تعکر  رد  »و  هعمج  » ةروس حبص  زامن  لّوا  تعکر  رد  : لوا

[ دناوخب ار  اعد  نیا  ، دیوگب نخس  هکنآ  زا  شیپ  ، حبص زامن  زا  سپ  : مّود ]

رگید ۀـعمج  اـت  هـعمج  نـیا  زا  وا  ناـهانک  ةراّـفک  اـت  دـناوخب  ار  اـعد  نـیا  ، دـیوگب نخــس  هـکنآ  زا  شیپ  ، حبــص زاـمن  زا  سپ  : مّود
يراج نآ  رد  هک  يرذن  ره  ای  میامن و  ادا  نآ  رد  هک  يدنگوس  ره  ای  ،و  مروآ نابز  رب  يا  هعمج  نیا  رد  هک  ینخـس  ره  ! ایادخ : دـشاب

یهاوخن هک  ار  هچره  ،و  دوش یم  دوشب  هک  یهاوخب  وت  ار  هچره  نایم  نیا  رد  سپ  ، تساهنیا ۀمه  شیپاشیپ  وت  ةدارا  تساوخ و  ، منک
یتسرف دورد  وا  رب  وت  ار  هکره  ! ایادخ.رذگرد نم  زا  زرمایب و  ارم  ! ایادخ راب  ، دوشن
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زین دروآ و  اجب  ار  لمع  نیا  راب  کی  هام  ره  رد  مک  تسد  و.داب  وا  رب  متنعل  سپ  ینک  تنعل  وت  هک  ار  هکره  داـب و  وا  رب  مدورد  سپ 
نیرب تشهب  رد  هجرد  داتفه  ، دـیآرب باتفآ  ات  دزادرپب  بیقعت  هب  ،و  دنیـشنب حبـص  زاـمن  زا  سپ  هعمج  زور  رد  سکره  : هدـش تیاور 
تجاح اب  ! ایادخ دناوخب : هعمج  وز  حبص  زامن  بیقعت  رد  ار  اعد  نیا  تسا  ّتنـس  هک  : هدرک تیاور  یـسوط  خیـش  و.دور  الاب  وا  يارب 

رادرک زا  رتراودیما  وت  شزرمآ  هب  ار و  ما  یگدـنامرد  یتسدـگنت و  رقف و  ما  هدروآ  دورف  وت  رب  زورما  ما و  هدرک  وت  گنهآ  شیوخ 
هک یتلوهـس  اب  يراد و  نآ  رب  هک  یتردـق  اب  ارم  زاین  روآرب  سپ  ، تسا نم  ناهانگ  زا  رتراد  هنماد  وت  تمحر  شیاـشخب و  مشیوخ و 
نم زا  ار  يدـنزگ  یـسک  زگره  وت  زج  وت و  يوس  زا  زج  ما  هتفاـین  تسد  يریخ  هب  نم  هچ.مراد  وت  هب  نم  هک  يزاـین  و  دراد ، وـت  دزن 
وت دزن  هب  ار  مهانگ  دـنراذگ و  اهنت  مربق  رد  مدرم  هک  هاگنآ  ، ما یتسدـیهت  هاگ  يارب  هن  مناج و  نیا  ناهج و  نآ  يارب  تسا و  هدـنارن 

.مرادن دیما  وت  رهم  هب  زج  ، مروآ

[ دبایرد ار  ( جع ) مئاق ترضح  ات  دریمن  دناوخب  ار  اعد  نیا  : مّوس ]

دّمحم نادناخ  دّـمحم و  رب  ایادـخ  : دـیوگب حبـص  زامن  رهظ و  زامن  زا  سپ  اهزور  رگید  هعمج و  زور  رد  سکره  : هدـش تیاور  : مّوس
ادخ ، دناوخب ار  تاولـص  نیا  هبترم  دص  رگا  و.دبایرد  ار  ( جع ) مئاق ترـضح  ات  دریمن  نادرگ  دوز  ار  ناشروهظ  عولط  تسرف و  دورد 

دزاس هدروآرب  ار  شترخآ  تاجاح  زا  تجاح  یس  ایند و  تاجاح  زا  تجاح  یس  ، تجاح تصش 

[ ...دناوخب ار  « نمحرلا » ةروس زا  رادقم  نیا  : مراهچ ]

یم بیذــکت  ار  ناــتراگدرورپ  ياــهتمعن  نیمادــک  : ۀــیآ زا  دــعب  دــناوخب و  ار  « نــمحرلا » ةروــس حبـــص  زاــمن  زا  سپ  : مراــهچ
منک یمن  بیذکت  مراگدرورپ  يا  ار  وت  ياهتمعن  زا  کیچیه  : دیوگب.دینک

[ دناوخب ار  دیآ  یم  هک  ییاه  هروس  رافغتسا و  هبترم  دص  ، تاولص دص  ، دیحوت هروس  هبترم  دص  : مجنپ ]

هبترم دص  دناوخب و  ار  « دیحوت » ةروس هبترم  دص  هعمج  زور  حبص  زامن  زا  سپ  تسا  بحتسم  : هدومرف هّللا  همحر  یـسوط  خیـش  : مجنپ
.دناوخب ار  « نمحّرلا ، تافاص ، فهک ، دوه ، ءاسن » ياه هروس  دنک و  رافغتسا  هبترم  دص  دتسرف و  تاولص  دّمحم  لآ  دّمحم و  رب 

[ دناوخب ار  نونموم  فاقحا و  ياه  هروس  : مشش ]

: ياه هروس  : مشش
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هعمج زور  ره  رد  اــی  هـعمج  بـش  ره  رد  هـکره  : هدــش تـیاور  مالـّـسلا  هـیلع  قداــص  ماــما  زا  ، دــناوخب ار  « نوــنمؤم »و« فاــقحا »
ترــضح نآ  زین  ددرگ و  نـمیا  تماـیق  زور  گرزب  تـشحو  زا  دـباین و  هار  شلد  هـب  یــساره  اـیند  رد  دـناوخب  ار  « فاـقحا » ةروـس

،و دهد رارق  تداعس  یتخبکین و  هب  ار  شراک  نایاپ  یلاعت  يادخ  ، دیامن تموادم  « نونمؤم » ةروس ندناوخ  رب  اه  هعمج  سکره  : دومرف
دشاب یهلا  ناربمایپ  اب  نیرب  تشهب  رد  شهاگیاج 

[ دناوخب ار  « نورفاکلا اهّیا  ای  لق  » ةروس هبترم  هد  باتفآ  عولط  زا  شیپ  : متفه ]

تیاور.دوـش تباـجا  شا  هتـساوخ  اـت  دـنک  اـعد  دـناوخب و  ار  « نورفاـکلا اـهّیا  اـی  لـق  » ةروـس هبترم  هد  باـتفآ  عوـلط  زا  شیپ  : مـتفه
َوُه ّالِإ 

�
َه�لِإ  ّللَا �ال 

�
ُه هرقب : ةروس  ۀیآ 255  «] یسرکلا هیا  » رهظ ات  دش  یم  هعمج  زور  حبص  نوچ  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ترضح  : هدش

: ةروس توالت  هب  ، تفاییم تغارف  اهزامن  زا  نوچ  ،و  دناوخ یم  ار   [ ُمیِظَْعلا ُِّیلَْعلا  َوُه  ا�مُهُظْفِح َو  ُهُدُؤَی  َو �ال  ُّیَْحلا ... 

تـسا هدـش  تیاور  رایـسب  تلیـضف  هعمج  زور  رد  لیزنتلا  یلع  یـسرکلا  هیآ  ندـناوخ  يارب  شاب  هاـگآ  و.تخادرپ  یم  « هاـنلزنا اـّنا  »
َوُه ّالِإ 

�
َه�لِإ  ّللَا �ال 

�
ُه : » زا تسا  ترابع  ینیلک  خیـش  میهاربا و  نب  یلع  تیاور  رب  انب  لـیزنتلا  یلع  یـسرکلا  هیآ  : دـیوگ یـسلجم  همّـالع  ]

« َنوُِدلا�خ ا�هِیف  ْمُه  ات :  .... ُّیَْحلا

[ دنک هعمج  لسغ  : متشه ]

لوسر ترـضح  هک  هدمآ  تیاور  رد  هدش و  رایـسب  دیکأت  نآ  رب  هک  تسا  یبحتـسم  لامعا  هلمج  زا  نآ  ،و  دـنک هعمج  لسغ  : متـشه
يارب ار  دوخ  ياذـغ  نآ  رطاـخ  هب  هچرگ  ، نک لـسغ  هعمج  ره  رد  ! یلع اـی  : دومرف مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص 

ماما زا  تسین و  هعمج  زور  لسغ  زا  رترب  یّبحتسم  لمع  چیه  اریز  ؛ ینامب هنسرگ  یـشورفب و  ندرک  لسغ  تهج  بآ  ندروآ  تسدب 
: هدش تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص 

: دناوخب ار  اعد  نیا  دنک و  لسغ  هعمج  زور  رد  هکره 

، تسوا داتسرف  هدنب و  دّمحم  هک  مهد  یم  یهاوگ  ،و  درادن يزابنا  کیرش و  ، تسین ادخ  زج  یشتسرپ  ۀتـسیاش  هک  مهد  یم  یهاوگ 
.هد رارق  ناکاپ  ناگدننک و  هبوت  رایسب  زا  ارم  تسرف و  دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  ، ایادخ راب 

يونعم تراهط  اب  وا  لامعا  هکنآ  ای  ، ددرگ یم  كاپ  ناهانگ  زا  : ینعی ؛ دوش ادـیپ  تراـهط  یکاـپ و  تلاـح  هدـنیآ  ۀـعمج  اـت  وا  يارب 
ار هعمج  لـسغ  ، تسا نکمم  هک  یئاـج  اـت  هک  تسا  نآ  رت  کـیدزن  طاـیتحا  هب  و.دوش  یم  عقاو  قح  لوبق  دروـم  دریگ و  یم  ماـجنا 

.تسا رتهب  ، دوش ماجنا  رهظ  هب  رت  کیدزن  هچره  تسا و  رهظ  نامز  ات  رجف  عولط  زا  سپ  هعمج  لسغ  تقو  تسناد  دیاب.دننکن  كرت 

[ دیوشب یمطخ  لگ  اب  ار  رس  : مهن ]

.دشخب یم  ینمیا  یگناوید  یسیپ و  يرامیب  زا  راک  نیا  هک  اریز  ؛ دیوشب یمطخ  لگ  اب  ار  رس  : مهن

[ دیادزب ار  شبل  تشپ  يوم  نخان و  : مهد ]
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ار شبل  تشپ  يوم  نخان و  : مهد
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یگناوید و يرامیب  زا  ،و  دنک یم  رود  رگید  ۀعمج  ات  هانگ  زا  ار  وا  ،و  دزاس یم  نوزفا  ار  يزور  دراد و  رایـسب  باوث  هک  اریز  دیادزب 
: دناوخب بل  تشپ  يوم  ندودز  نخان و  ندیچ  تقو  رد  تسا  رتهب  ،و  دهد یم  ینمیا  یسیپ  ماذج و 

تشگنا هب  ،و  عورش پچ  تسد  کچوک  تشگنا  زا  ، نخان نتفرگ  رد  دّمحم و  نادناخ  دّمحم و  شور  رب  ادخ و  دای  هب  ادخ و  مان  هب 
نفد ار  هدیچ  ياهنخان  نآ  زا  سپ  دنک  تیاعر  زین  دوخ  ياپ  ياهنخان  نتفرگ  رد  ار  هویـش  نیا  ،و  دـیامن متخ  تسار  تسد  کچوک 

.دنک

[ دشوپب هزیکاپ  سابل  لامعتسا و  شوخ  يوب  : مهدزای ]

.دشوپب ار  دوخ  ةزیکاپ  ياه  هماج  دنک و  لامعتسا  شوخ  يوب  : مهدزای

[ دهد هقدص  : مهدزاود ]

.تسا رگید  تاقوا  ربارب  رازه  ، هعمج زور  بش و  رد  نداد  هقدص  باوث  : تیاور کی  قبط  رب  هچ  ، دهد هقدص  : مهدزاود

[ دنک هیهت  هزات  بوخ و  ياهیندروخ  دوخ  ةداوناخ  يارب  : مهدزیس ]

.دنوش داش  هعمج  ندمآ  هب  ات  دنک  هیهت  تشوگ  هویم و  لیبق  زا  هزات  بوخ و  ياهیندروخ  دوخ  ةداوناخ  يارب  : مهدزیس

[ دروخب ینساک  گرب  تفه  رهظ  زا  شیپ  رانا و  هناحبص  ندروخ  زا  شیپ  : مهدراهچ ]

تیاور مالّـسلا  اـمهیلع  رفعج  نب  یـسوم  زا  ، دروـخب ینـساک  گرب  تفه  رهظ  زا  شیپ  راـنا و  هناحبـص  ندروـخ  زا  شیپ  : مهدراـهچ
داتشه ات  دروخب  رانا  ود  رگا  و.دنادرگ  ینارون  ار  وا  لد  زور  لهچ  ات  ، دروخب رانا  کی  تساتشان  هک  یتقو  هعمج  زور  رد  هکره  : هدش

ینامرفان دوش  رود  وا  زا  ناطیـش  ۀسوسو  سکره  دـنادرگ و  رود  وا  زا  ار  ناطیـش  ۀـسوسو  ، زور تسیب  دـص و  ات  ، رانا هس  رگا  زور و 
.دوش تشهب  دراو  دنکن  ادخ  ینامرفان  هکره  دنکن و  ادخ 

هدش تیاور  رایسب  تلیضف  هعمج  بش  زور و  رد  رانا  ندروخ  دروم  رد  : هدومرف « حابصم » باتک رد  یسوط  خیش 

[ دزادرپب نید  نتخومآ  هب  ،و  دنک غراف  ایند  ياهراک  زا  ار  دوخ  : مهدزناپ ]

: مهدزناپ

اـهغاب و رد  جّرفت  ،و  راذـگ تشگ و  هب  ار  هعمج  زور  هـکنآ  هـن  ، دزادرپـب نـید  نتخوـمآ  هـب  ،و  دـنک غراـف  اـیند  ياـهراک  زا  ار  دوـخ 
ندـناوخ ،و  ههقهق ياه  هدـنخ  ،و  مدرم زا  یئوگ  بیع  یگ و  هرخـسم  راع و  یب  نامدرم  لذارا و  اب  ینخـس  مه  ،و  مدرم ياـهرازتشک 

قداص ماما  زا.دوش  نایب  هک  تسا  نآ  زا  شیب  شدـسافم  هک  ، دـنک فرـص  اهنیا  لاثما  لطاب و  ياهراک  رد  ندـش  رو  هطوغ  راعـشا و 
نیا يارب  ،و  دنکن دوخ  ینید  لئاسم  يریگدای  فرـص  ار  هعمج  زور  هتفه  لوط  رد  هک  یناملـسم  لاح  هب  ادب  : هدـش لقن  مالّـسلا  هیلع 

دینیبب هعمج  زور  رد  هاگره  : هدش تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  ترـضح  زا.دزاسن  غراف  رگید  ياهراک  زا  ار  دوخ  ، مّمهم لمع 
.دینزب هزیرگنس  شرس  رب  ، دنک یم  نایب  مدرم  يارب  ار  رفک  تیلهاج و  نارود  تشذگرس  يدرمریپ 
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[ دتسرف تاولص  هبترم  رازه  : مهدزناش ]

تاولص زا  رت  بوبحم  نم  دزن  هعمج  زور  رد  یتدابع  چیه  : هدش تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  اما  زا  ، دتـسرف تاولـص  هبترم  رازه  : مهدزناش
دـص مک  تسد  ، درکن تصرف  تاولـص  هبترم  رازه  يارب  رگا  : دیوگ ّفلؤم.تسین  نیعمجا  مهیلع  هّللا  یلـص  وا  رّهطم  لآ  دّمحم و  رب 

سکره : هدش تیاور  و.ددرگ  ینارون  شا  هرهچ  تمایق  زور  رد  ات  ، دنکن كرت  ار  هبترم 
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دـص دـیوگ و  میوپ  یم  وا  يوس  هب  میوج و  یم  شزرمآ  مراگدرورپ  ؛ ادـخ زا  هبترم  دـص  دتـسرف و  تاولـص  هبترم  دـص  هعمج  زور 
رهظ و زامن  نیب  ، دّمحم لآ  دّمحم و  رب  تاولـص  باوث  هک  : هدش تیاور  زین  و.دش  دهاوخ  هدـیزرمآ  ، دـناوخب ار  دـیحوت » » ةروس هبترم 

.تسا جح  داتفه  باوث  اب  ربارب  رصع 

[ دیامن ترایز  ار  مالّسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  لوسر و  ترضح  : مهدفه ]

.دمآ دهاوخ  ۀحفص 494] ] تارایز باب  رد  نآ  تیفیک  دیامن و  ترایز  ار  مالّسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  لوسر و  ترضح  : مهدفه

[ دورب ناشیا  زا  یکی  ای  ردام  ردپ و  هژیو  هب  ناگتشذگ  ترایز  هب  : مهدجیه ]

مالّـسلا هیلع  رقاب  ماما  زا.دراد  رایـسب  باوث  لمع  نیا  هک  ، دورب ناشیا  زا  یکی  ای  ردام  ردپ و  هژیو  هب  ناگتـشذگ  ترایز  هب  : مهدجیه
یم داش  ور  نیازا  تسا و  هتفر  ناـشیا  تراـیز  هب  یـسک  هچ  دـنناد  یم  اریز  ، دـینک تراـیز  هعمج  زور  رد  ار  ناـگدرم  : هدـش تیاور 

.دنوش

[ دناوخب « هبدن » ياعد : مهدزون ]

ۀحفـص ] دمآ دهاوخ ، شدوخ  ياج  رد  ، نیا زا  دعب  اعد  نیا.دـناوخب  تسا  هناگراهچ  ياهدـیع  لامعا  زا  هک  ار  « هبدـن » ياعد : مهدزون
[. 813

[ دیآ یم  هک  رگید  ياهزامن  هوالع  هب  دناوخب  هلفان  : متسیب ]

انب روکذم  ۀلفان  تیفیک.تسا  هدش  رکذ  يرایـسب  ياهزامن  ، تسا تعکر  تسیب  هک  ، نآ ۀـلفان  زج  هعمج  زور  يارب  شاب  هاگآ  : متـسیب
هک یتقو  رگید  تعکر  شـش  و  دوش ، هدروآ  اجب  دریگ  ارف  ار  قفا  باـتفآ  رون  هک  یناـمز  نآ  تعکر  شـش  هک  تسا  نآ  روهـشم  رب 

ار لّوا  تعکر  شش  هکنآ  ای  ،و  رهظ زامن  زا  شیپ  رهظ  زا  سپ  تعکر  ود  ،و  رهظ کیدزن  رگید  تعکر  شـش  ،و  دیایب الاب  دیـشروخ 
.هدش رکذ  ( حیباصم اهقف و( بتک  رد  هک  یتروص  هب  ، دروآ اجب  رهظ  زامن  ای  هعمج  زامن  زا  سپ 

زور هب  یصاصتخا  اهنآ  رتشیب  دنچ  ره  ، دراد تبسانم  ماقم  نیا  رد  اهنآ  زا  یضعب  رکذ  هک  ، هدش لقن  زین  يرگید  رایـسب  ياهزامن  هتبلا 
: دراد تلیضف  رتشیب  هعمج  زور  رد  اهنآ  ندروآ  اجب  یلو  ، درادن هعمج 

[ هلماک زامن  ]

زا ربتعم  رایسب و  ياهدنس  هب  نارگید  یّلح و  همّالع  دیهش و  سوواط و  نبا  دّیـس  ،و  یـسوط خیـش  هک  تسا  هلماک  زامن  اهنآ  ۀلمج  زا 
هک دنا  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  ترضح  زا  مالّسلا  مهیلع  ناشراوگرزب  ناردپ  زا  ناشیا  مالّـسلا و  هیلع  قداص  ماما 

: دومرف ترضح  نآ 

: زا کی  ره  هبترم و  هد  ار  « دمح » ةروس تعکر  ره  رد  ،و  دناوخب زامن  تعکر  راهچ  رهظ  زا  شیپ  هعمج  زور  رد  سکره  »

تیاور هب  ،و  هبترم هد  ار  « یـسرکلا هیا   » »و نورفاکلا اهّیا  اـی  لـق  »و« دـحا هّللا  وه  لـق  »و« قلفلا ّبرب  ذوعا  لـق  »و« ساـّنلا ّبرب  ذوعا  لـق  »
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غراف تعکر  راهچ  زا  هک  هاگنآ  ،و  دـناوخب هبترم  هد  کـی  ره  زین  ار  نارمع ] لآ  ةروس  ۀیآ 18  « ] ّللا
�

...ُه َدِهَـش   » هیآ »و  هانلزنا ّانا  :» رگید
، دنک رافغتسا  هبترم  دص  ، دوش
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: دیوگب هبترم  دص  و 

یناوت ورین و  چیه  تسا و  یفصو  ره  زا  رتگرزب  ادخ  ،و  تسین وا  زج  ییادخ  تسازس و  ار  وا  اهنت  شیاتـس  تسا و  هزنم  كاپ و  ادخ 
ّرش ،و  نیمز لها  ّرش  نامسآ و  لها  ّرش  ادخ  ، دتـسرف تاولـص  هبترم  دص  نآ  زا  سپ  و.تسین  گرزب  ۀبترم  دنلب  يادخ  زا  هدمآرب  زج 

ثراح : رگید زامن.تسا  زامن  نیا  تلیـضف  نایب  رد  همه  هک  تیاور  نایاپ  ات  « دـنک فرطرب  وا  زا  ار  رگمتـس  ناهاشداپ  ّرـش  ناـطیش و 
مامت و ار  شدوجس  عوکر و  ،و  رآ ياجب  زامن  تعکر  هد  هعمج  زور  یناوتب  رگا  : هدرک تیاور  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  ینادمه 

رایسب تلیضف  هک  تسوا  هتـسیاش  اهنت  شیاتـس  هک  ییادخ  تسا  هزنم  كاپ و  : وگب هبترم  دص  تعکر  ود  ره  زا  سپ  ،و  نک ادا  لماک 
.دراد

رد زامن  تعکر  ود  رد  ار  « رجح » ةروس »و  میهاربا » ةروس سکره  : هدـش تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  ربتعم  دنـس  هب  : رگید زاـمن 
هیلع هّللا  یلص  لوسر  ترضح  زامن  : اهزامن نآ  ۀلمج  زا  ، دوشن رگید  ییالب  ای  یگناوید و  یناشیرپ و  راچد  زگره  ، دناوخب هعمج  زور 

.تسا هلآ  و 

هلآ هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  ترضح  زامن 

رفعج ترضح  زامن  ةرابرد  ترضح  نآ  زا  هک  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  هّللا  همحر  سوواط  نبا  دیس 
ار رفعج  زامن  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  دیاش  ؟ یلفاغ لوسر  ترـضح  زامن  زا  ارچ  : دومرف ترـضح.دندیسرپ  هّللا  همحر  رایط 

لوسر نبا  ای  : تشاد هضرع  هدننک  لاؤس.دشاب  هدـناوخن  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زامن  رفعج  دـیاش  دـشاب و  هدرواین  اجب 
هبترم هدزناپ  »و  دـمح » ةروس هبترم  کی  تعکر  ره  رد  ؛ یناوخ یم  زامن  تعکر  ود  : دومرف ترـضح  زومایب ! نم  هب  ار  ربماـیپ  زاـمن  ! هّللا
هدزناپ کی  ره  رد  نآ  زا  سپ  مّود و  ةدجس  رد  نآ و  زا  دعب  لّوا و  هدجس  رد  ،و  نتشادرب رـس  زا  سپ  عوکر و  رد  »و  هانلزنا انا  » ةروس

هکنآ زج  دنام  یمن  یهانگ  ادخ  وت و  نیب  يوش  غراف  نوچ.یهد  یم  مالس  هدناوخ و  دّهشت  هاگنآ  یناوخ  یم  ار  « هانلزنا ّانا  » ةروس راب 
: یناوخ یم  ار  اعد  نیا  نآ  زا  سپ  ،و  دش دهاوخ  اور  یهاوخب  یلاعت  قح  زا  هک  یتجاح  ره  ،و  دوش هدیزرمآ 

وا نامرف  هب  اهنت  ام  اتکی و  ةدیتسرپ  ، تسین ادخ  زج  یشتسرپ  ۀتسیاش  ام  نیتسخن  ناردپ  راگدرورپ  ، تسین ادخ  زج  یـشتسرپ  ۀتـسیاش 
.میتسه
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شوـخ ار  ناکرــشم  هـچرگ  ، مـینک یم  صلاــخ  وا  يارب  ار  ناــمنید  ،و  میتـسرپ یمن  ار  وا  زج  ، تـسین ادــخ  زج  یــشتسرپ  ۀتــسیاش 
دنمورین ار  شهاپس  ،و  درک يرای  ار  دوخ  ةدنب  ،و  درک افو  شیوخ  هدعو  هب  ، تساتمه یب  هناگی و  ، اتکی ، تسین ادخ  زج  يدوبعم  ، دیاین

زیچ ره  رب  وا  تـسوا و  ۀتـسیاش  اـهنت  شیاتــس  ییاورناـمرف و  ، تخاـس راـمورات  دـنازیرگ و  ار  نانمــشد  هـمه  ییاـهنت  هـب  تخاـس و 
اهنامـسآ و ةدـنراداپرب  ییوت  و.تسوت  يارب  اهنت  شیاتـس  سپ  ، تساـهنآ رد  هک  ره  نیمز و  اهنامـسآ و  رون  ! ییوت ایادـخ  ، تساـناوت

قح تتشهب  قح و  تلمع  قح و  تراتفگ  قح و  تا  هدعو  ّیقح و  وت  ،و  تسازس ار  وت  اهنت  شیاتس  سپ  ، تساهنآ رد  هکره  نیمز و 
،و مدرک ینمـشد  ( نادب اب  ) وت رطاخ  هب  ،و  مدرک لکوت  وت  رب  ،و  مدروآ نامیا  وت  هب  وت و  نامرف  هب  اهنت  ایادـخ  راب.تسا  قح  تخزود  و 
زا سپ  ما و  هدـش  بکترم  نیا  زا  شیپ  هک  ار  یناهانگ  شخبب  ! اراگدرورپ اراگدرورپ  اراگدرورپ.مدومن  یهاوخداد  وت  يوس  هب  اهنت 

تسرف دورد.تسین  وت  زج  یشتسرپ  ۀتسیرپ  ۀتسیاش  ! نم يادخ  ار  همه  ، ما هداد  ماجنا  راکـشآ  ناهنپ و  هچنآ  موش و  یم  بکترم  نیا 
.نابرهم ریذپ  هبوت  رایسب  ییوت  اهنت  انامه  ، ریذپب ار  ما  هبوت  زرو و  رهم  نم  هب  زرمایب و  ارم  !و  دّمحم نادناخ  دّمحم و  رب 

دنا و هدرک  تیاور  دوخ  ياهباتک  رد  ار  نآ  هعیـش  یّنـس و  تسا و  روهـشم  ياهزامن  زا  زامن  نیا  : هدومرف هّللا  همحر  یـسلجم  ۀـمّالع 
یم مه  اهزور  رگید  رد  ارهاظ  دیآ و  یمن  تسد  هب  هتکن  نیا  تیاور  زا  یلو  دـنا  هدرمـش  هعمج  زور  ياهزامن  زا  ار  زامن  نیا  یخرب 

.تسا « مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  زامن  » اهزامن نآ  ۀلمج  زا  زین  دروآ و  اجب  ار  نآ  ناوت 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  رضح  زامن 

كاپ ناهانگ  زا  ، دناوخب ار  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زامن  امـش  زا  هکره  : دنا هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دّیـس  خیش و 
تعکر ره  رد  : تسا تعکر  راهچ  زامن  نیا.دوش  هدروآرب  قح  هاگـشیپ  رد  شتاجاح  هدش و  هداز  ردام  زا  هک  يزور  نوچمه  ، ددرگ

« دمح » ةروس راب  کی 
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: تسا ترضح  نآ  حیبست  هک  دناوخب  ار  اعد  نیا  دوش  غراف  زامن  زا  نوچ  ،و  دوش توالت  « دحا هّللا  وه  لق  » راب هاجنپ  و 

تسا هّزنم  كاپ و  ، ددرگن هتـساک  شیاه  هنازخ  زا  هکنآ  تسا  هّزنم  كاپ و  ، دوشن دوبان  شدوجو  ياه  هناشن  هکنآ  تسا  هّزنم  كاپ و 
رـس هب  شنارود  هکنآ  تسا  هّزنم  كاـپ و  ، دـباین ناـیاپ  تسوا  دزن  هچنآ  هکنآ  تسا  هّزنم  كاـپ و  ، دـشابن یـشاپورف  ار  شرخف  هکنآ 

زا سپ.تسین  وا  زج  یشتسرپ  ۀتسیاش  هکنآ  تسا  هّزنم  كاپ و  ، دهدن تکرش  شراک  رد  ار  سکچیه  هکنآ  تسا  هّزنم  كاپ و  ، دسرن
يا ، بایرد ارم  دوجو  ، زرو رهم  تا  هدنب  رب  ! ادخ يا  ! ینکن رفیک  اهنآ  هب  ،و  اهیدب زا  يرذگرد  هکنآ  يا  : دیوگب دنک و  اعد  حیبست  نیا 
يا ، نـم ناـمرآ  يا  ، دـنگوس تا  یتـسه  هـب  ایادـخ  ! اراـگدرورپ ، وـت هاگـشیپ  رد  هداتــسیا  يا  هدـنب  متــسه ، وـت  ةدـنب  نـم  نـم  رورس 
نوخ ةدننک  ناور  يا  ، دیما نیـسپاو  يا  ، تسین يا  هراچ  ار  تا  هدنب  ! ار تا  هدنب  بایرد  ! ار تا  هدـنب  بایرد  ، سردایرف يا  ، هدـنیاشخب
شیپ زا  ، مرادـن يا  هراچ  ، بایرد ار  تا  هدـنب  ، بایرد ار  تا  هدـنب  ! اراگدرورپ ! وا يا  ! وا يا  ، نم کلام  يا  ! نم رورـس  يا  ! میاـهگر رد 

، هتشگ ادج  نم  زا  اهییوج  هراچ  ، مبای یمن  يرای  يارب  ار  یـسک  ، مرادن ار  شیوخ  نایز  دوس و  ناوت  مزاین ) نیع  هک  ) مرادن چیه  دوخ 
هداتـسیا تهاگراب  ربارب  رد  اجنیا  رد  ور  نیازا  ، هتخاس هناور  وت  يوس  هب  اهنت  ارم  راـگزور  ، تسا هتـشگ  دوباـن  يا  هراـچ  ناـمگ  ره  و 

هنوگچ ار  مشهاوخ  خساپ  متـسناد  یم  ! شاک يا  ؟ درک یهاوخ  راتفر  نم  اب  هنوگچ  سپ  تسا  هدوب  وت  یهاگآ  اب  ! ایادخ اهنیا  ۀـمه  ، ما
یگدـنامرد زا  ياو  !، نم رب  ياو  ! نم رب  ياو  ! نم رب  ياو  سپ  ؛ هن : ییوگب رگا  ؟ هن ییوگ  یم  اـی  يرآ  : تفگ یهاوخ  اـیآ  ؟ داد یهاوـخ 

زا ما  يراوخ  زا  ياو  ! ما یگ  هراچیب  زا  ! ما یگ  هراچیب  زا  ياو  ! ما یگدنامرد  زا  ياو  ! ما یگدنامرد  زا  ياو  ! ما
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هچ يوس  هب  اـی  ؟ زیچ هچ  اـی  ، هنوگچ اـی  ، هک دزن  اـی  ، هک فرط  زا  ،و  هک يوس  هب  ؟ ینک اـهر  ارم  وت  هک  هاـگنآ  ! ما يراوخ  زا  ! ما يراوخ 
رگا ؟و  تسا ریگارف  تشزرمآ  هکنآ  يا  ؟ دـیامن مرک  نم  رب  دوخ  لضف  اب  هک  تسیک  ؟و  مدـنب دـیما  یـسک  هچ  هب  و  مرب ؟ هاـنپ  يزیچ 

: ییوگب

هب اشوخ  سپ  ما ، هدش  اورماک  !و  متخبـشوخ هک  نم  لاح  هب  اشوخ  سپ  ، تسا نینچ  وت  هب  دـیما  مدراد و  نامگ  وت  زا  نامه  هک  ، يرآ
هکنآ يا  ! رگ ناربج  يادـخ  يا  وجلد  يادـخ  يا  ! رورپ هدـنب  يادـخ  يا  ! ناـبرهم يادـخ  يا  ! متفرگ رارق  تمحر  دروم  هک  نم  لاـح 

رد هک  تماـن  نآ  قح  هب  مهاوخ  یم  وت  زا  ، تسین میآ  لـیان  متجاـح  ندـمآرب  هب  هک  يرادرک  ارم  ! رگداد يا  ! تسوت تسد  هب  یتسه 
قح هب  مان و  نآ  قح  هب  ! دوشن رادـیدپ  وت  زج  يدوجوم  چـیه  يارب  سپ.يداهنب  شیوخ  دزن  یتخاـس و  روتـسم  دوخ  بیغ  ةدرپ  سپ 

هاوخریخ یسک  تسین و  نیا  زج  يزیچ  ارم  دیامن  یم  تساوخرد  وت  زا  تسا  وت  اهمان  نیرت  فیرش  نیرترب و  هکنآ  هب  تبان و  یتسه 
نآ يا  ، داد منامرف  شتعاـطا  هب  هکنآ  يا  ! دناسانـش هب  ار  شیوخ  هکنآ  يا  ! شخب یتسه  يا  ! یتسخ دوخ  هب  يا  ، تسین نم  هب  وت  زا  رت 

تنامرف مداهناو و  يدوب  هدومن  نم  هب  هک  یـشرافس  ! بولطم يا  ! هدش هتـساوخ  يا  ! هدش هدـناوخ  يا  ، تشادزاب شا  ینامرف  زا  ارم  هک 
نم يدوب و  سب  متـساخرب  تیوس  هب  شیارب  هچنآ  رد  ارم  هنیآ  ره  مدرک  یم  تعاطا  يداد  منامرف  هچنآ  رد  ار  وت  رگا  ،و  مدناوخن ار 

تـشپ زا  ،و  يور شیپ  زا  نم  رب  زرو  رهم  يا  ، زادـنیم ییادـج  مراودـیما  نآ  هب  هچنآ  نم و  نیب  سپ  ، مراودـیما وت  هب  مه  مینامرفان  اـب 
یلع ع قح  هب  ،و  نم رورـس  دّـمحم ص،و  قح  هب  ! ایادـخ.هد مهانپ  نم  رب  هطاحا  تاهج  ۀـمه  زا  میاپ و  ریز  زا  ،و  رـس يـالاب  زا  ،و  رس

ناماما قح  هب  ،و  نم يالوم 
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زادرپب و ار  ام  ماو  ،و  هد ناوارف  ام  رب  دوخ  يزور  زا  ،و  رتسگب ام  رب  ار  تتمحر  رهم و  فطل و  ( داـب دورد  ناـشیا  رب  هک  ) هتفاـی تیادـه 
.ییاناوت زیچ  ره  رب  وت  اریز  ادخ ! يا  ! ادخ يا  ! ادخ يا  ، روآرب ار  ام  ياهتجاح  ۀمه 

زج دنامن  یهانگ  ادخ  وا و  نیب  ، دوش غراف  نآ  زا  یتقو  ، دناوخب ار  اعد  نیا  دروآ و  اجب  ار  زامن  نیا  هکره  : دومرف ترضح  نآ  زا  سپ 
.دوش هدیزرمآ  هکنآ 

زا سپ  رگا  تسا و  هدـش  دراو  هعمج  زور  بش و  رد  ، زامن تعکر  راهچ  نیا  ندـناوخ  تلیـضف  رد  يرایـسب  ثیداـحا  : دـیوگ فلؤم 
هدـیزرمآ وا  ةدـنیآ  هتـشذگ و  ناهانگ  هک  هدـمآ  ثیدـح  رد  تسرف  دورد  وا  ةداوناخ  نابز و  برع  ربمایپ  رب  ! اـهلا راـب  : دـیوگب زاـمن 
...دنک عفر  وا  زا  ار  تمایق  یگنشت  یگنسرگ و  یلاعت  قح  دشاب و  هدرک  متخ  ار  نآرق  هبترم  هدزاود  هک  دوش  یسک  دننام  ،و  دوش

مالّسلا اهیلع  همطاف  ترضح  زامن 

تعکر رد  ترـضح  نآ  دوب  هداد  میلعت  ناشیا  هب  لیئربج  هک  دناوخ  یم  زامن  تعکر  ود  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  : هدش تیاور 
یم تئارق  ار  « دـیحوت » ةروس هبترم  دـص  « دـمح » ةروـس زا  دـعب  مّود  تعکر  رد  »و  ردـق » ةروـس هبترم  ردـص  « دـمح  » ةروـس زا  سپ  لّوا 

كاپ و ، تسا دنلب  هتشارفا و  هوکـش  ياراد  هک  ییادخ  نآ  تسا  هّزنم  كاپ و  : دناوخ یم  ار  اعد  نیا  دنداد  یم  مالـس  نوچ  ،و  دندرک
هنیرید راـختفا  رپ  ییاورناـمرف  هدـنراد  هک  ییادـخ  تسا  هّزنم  كاـپ و  ، تسا گرزب  ـالاو و  تکوش  بحاـص  هک  ییادـخ  تسا  هّزنم 

هّزنم كاپ و  ، تسا راقو  رون  زا  یششوپ  رد  هکنآ  تسا  هّزنم  كاپ و  ، دراد رب  هب  ییابیز  یمّرخ و  سابل  هکنآ  تسا  هّزنم  كاپ و  ، تسا
هّزنم كاپ و  ، دنیب یم  اوه  رد  ار  هدنرپ  ریـس  ّطخ  هکنآ  تسا  هّزنم  كاپ و  دـنیب ، یم  تخـس  گنـس  رب  ار  هچروم  ياپ  ّدر  هکنآ  تسا 

.تسین نینچ  وا  زج  تسا و  نینچ  وا  هکنآ  تسا 
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زا دعب  هک  ار  مالّسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  روهشم  حیبست  زامن  نیا  زا  سپ  هک  هدش  دراو  يرگید  تیاور  رد  : هدومرف سوواط  نبا  دّیس 
حابـصم » باـتک رد  خیـش  و.دنتـسرف  وا  نادـناخ  دّـمحم و  رب  تاولـص  هبترم  دـص  نآ  زا  سپ  ،و  دـنناوخب دوش  یم  هدـناوخ  زاـمن  ره 

»و ردق » ةروس هبترم  دص  »و  دمح » ةروس لّوا  تعکر  رد  ، تسا تعکر  ود  مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  زامن  : تسا هدومرف  « نیدّجهتملا
ار مالّـسلا  اـهیلع  ارهز  ترـضح  حـیبست  دـش  هداد  مالـس  نوچ  ،و  دوـش هدـناوخ  « دـیحوت » هبترم دـص  »و  دـمح » ةروـس مّود  تعکر  رد 
زا نوچ  ، دروآ ياجب  ار  زامن  نیا  هک  یـسک  : هدومرف خیـش  و.دننک  تئارق  رخآ  ات  ار  « خـماشلا ّزعلا  يذ  ناحبـس  » ياعد هاگنآ  ، دـنناوخب

دناپسچب نیمز  هب  لیاح  عنام و  نودب  ار  دوخ  دوجـس  عضاوم  همه  دیامن و  هنهرب  جنرآ  ات  ار  دوخ  ناتـسد  اهوناز و  دوش  غراف  حیبست 
: دیوگب هدجس  لاح  نامه  رد  ،و  دنک اعد  دراد  تسود  هک  یتیفیک  ره  هب  ،و  دهاوخب تجاح  ادخ  زا  و 

ییاورنامرف وا  زج  هکنآ  يا  ! دوش اورپ  وا  هک  تسین  يدوبعم  وا  يارو  هکنآ  يا  ، دوش هدـناوخ  هک  تسین  يراگدرورپ  وا  زج  هکنآ  يا 
هداد هوـشر  وا  هب  اـت  تسین  یناـبهگن  ار  وا  هکنآ  يا  ! دـنرآ يور  وا  هب  هک  تسین  يریزو  ار  وا  هکنآ  يا  ! دوـش زیهرپ  وا  زا  هک  تـسین 

رثا رب  ،و  دوج مرک و  زج  ، تساوخرد يرایـسب  رثا  رب  هکنآ  يا  ! دـنیآ شهاگرد  هب  وا  ۀلیـسو  هب  ات  تسین  یناـبرد  ار  وا  هکنآ  يا  ! دوش
اذک و » ياج هب  و.نک  نانچ  نینچ و  نم  اب  تسرف و  دورد  دّـمحم  نادـناخ  دّـمحم و  رب  ، دـیازفین تشذـگ  ،و  وفع زج  ناهانگ  ترثک 

.دهاوخب ادخ  زا  ار  شیوخ  تاجاح  « اذک

: مالّسلا اهیلع  همطاف  ترضح  زا  رگید  زامن 

مالّسلا هیلع  قداص  ماما  تمدخ  هعمج ، زور  یبلح  یلع  نب  دّمحم  هک  دنا  هدرک  تیاور  ناوفص  زا  سوواط  نبا  دّیس  یـسوط و  خیش 
ار یـسک  نم  : دومرف ترـضح  دشاب  هعمج  زور  رد  اهراک  نیرتهب  هک  يزومایب  یلمع  نم  هب  مدنمقالع  : تشاد هضرع  دـش و  بایفرش 

یمن ، تخوـمآ همطاـف  هـب  ربماـیپ  هـچنآ  زا  رترب  ار  يزیچ  ،و  مرادـن غارــس  دـشاب  همطاـف  ترــضح  زا  رتزیزع  ادـخ  لوـسر  يارب  هـک 
ود زامن  ود  ) زامن تعکر  راهچ  درتسگب و  ار  شیاهمدق  دـنک و  لسغ  ، دـبایرد ار  هعمج  حبـص  هکره  : دومرف شرتخد  هب  ربمایپ  ، مسانش

، مود تعکر  رد  »و  دیحوت » ةروس هبترم  هاجنپ  « دمح » ةروس زا  سپ  لّوا  تعکر  رد.دراذگب  ( یتعکر
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تعکر رد  و  تلزلز » اذا  » ةروس هبترم  هاـجنپ  « دـمح » زا سپ  مّوـس  تعکر  رد  »و  تاـیداعلا «و  ةروـس هبترم  هاـجنپ  « دـمح » ةروـس زا  سپ 
نیرخآ ینعی  تسا  رـصن  ۀـکرابم  ةروس  هروس  نیا  زا  دارم  هک  « ...هّللا رـصن  ءاـج  اذا  » ةروس هبترم  هاـجنپ  « دـمح » ةروـس زا  سپ  مراـهچ 

: دنناوخب ار  اعد  نیا  ، دنوش غراف  زامن  زا  نوچ  و.تسا  هدش  لزان  هک  يا  هروس 

دورو دعتسم  زهّجم و  اّیهم و  هدامآ و  ایاده  اهششخب و  دوجو و  بهاوم  اطع و  هب  ندیسر  دیما  هب  نارگید  رگا  ! نم رورس  دوبعم و  يا 
هرهب هب  یبایتسد  دیما  هب  نم  دادعتسا  ندوب و  اّیهم  ندوب و  زّهجم  یگدامآ و  ! ایادخ سپ  ! ایادخ سپ  ، دنا هدش  وخ  نوچ  يا  هدیرفآ  رب 

رمث یب  وا  زا  يدنمزاین  چیه  شهاوخ  هکنآ  يا  ، زاسم دیماان  همه  نیا  زا  ارم  سپ  ، تسوت يوس  هب  اهنت  وت  ایاده  ایاطع و  یکین و  اه و 
هدیرفآ يرای  اب  ،و  ما هدماین  وت  هاگشیپ  هب  مشاب  هداتسرف  شیپ  هک  يا  هتسیاش  رادرک  اب  نم  دهاکن ! وا  زا  يا  هدنشخب  ششخب  ،و  دنامن

دورد هک  وا  نادناخ  دّمحم و  تعافـش  دیما  هب  زج  متفاین  راب  تهاگرد  هب  میوج ، برقت  وت  هب  نآ  اب  مشاب و  هتـسب  دـیما  وا  هب  هک  يا 
لاح رد  ناراکاطخ  رب  نآ  هب  هک  یتشذگ  ، مراد دـیما  ار  تا  هنامیرک  تشذـگ  هک  مدـمآ  وت  دزن  هب  یلاح  رد  ، داب ناشیا  رب  وا و  رب  وت 

وت ،و  تشادـن زاب  يراد  ینازرا  نانآ  رب  ار  تشزرمآ  هکنیا  زا  ار  وت  مارح  ياهراک  رب  نانآ  تموادـم  سپ  ، تسا ناهانگ  رب  يراـشفاپ 
هانگ هک  ، مهاوخ یم  وت  زا  شکاپ  نادـناخ  دّـمحم و  قح  هب  ، يراک اـطخ  رب  نم  يدرگزاـب و  یـشخب  تمعن  رب  رایـسب  ! نم رورـس  يا 
يا ! گرزب يا  گرزب  يا  گرزب  يا  ! گرزب يا  ! گرزب يا  ؛ دزرماین گرزب  راگزرمآ  زج  ار  گرزب  هانگ  اریز  ، يزرمایب ار  ما  گرزب 

! گرزب
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هب ياهزامن  مالّـسلا  مهیلع  ناماما  زا  کی  ره  يارب  [ هتفه ماّیا  ییاـبیز  «] عوبـسالا لاـمج  » باـتک رد  سوواـط  نبا  دیـس  : دـیوگ فلؤم 
.دوش نایب  اجنیا  رد  تسا  هتسیاش  هک  هدومن  رکذ  اعد  هارمه 

مالّسلا هیلع  یبتجم  ترضح  زامن 

رگید زامن.تسا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زامن  دننام  هک  دشاب  یم  تعکر  راهچ  هعمج  زور  رد  مالّـسلا  هیلع  یبتجم  ترـضح  زامن 
هدناوخ « دیحوت » ةروس راب  جنپ  تسیب و  »و  دمح » ةروس راب  کی  تعکر  ره  رد  هک  تسا  تعکر  راهچ  زین  هعمج  زور  رد  ترـضح  نآ 

.دوش یم 

وت يوس  هب  تا  هداتـسرف  ةدنب و  دّـمحم  یتسود  هب  ،و  میوج یم  بّرقت  تیوس  هب  وت  مرک  دوج و  دـیما  هب  ! ایادـخ : ترـضح نآ  ياعد 
هتـسیاش و ةدنب  ، دّـمحم رب  هک  تناگداتـسرف  ناربمایپ و  هب  ،و  میوج یم  بّرقت  وت  هاگـشیپ  هب  بّرقم  ناگتـشرف  هب  ،و  میوج یم  بّرقت 
ار میاهزاین  ،و  يزرمایب ار  اهنآ  ،و  یناشوپب نم  رب  ار  مناهانگ  ،و  يرذگرد مشزغل  زا  یتسرف و  دورد  دّمحم  نادناخ  رب  تا و  هداتـسرف 
ره رب  وت  نیقی  هب  ، تسا ریگارف  نم  رب  وت  شـشخب  وفع و  انامه  هچ  ، ینکن مباذـع  هدزرـس  نم  زا  هک  یتشز  راک  هب  ،و  يزاـس هدروآرب 

.ییاناوت يراک 

مالّسلا هیلع  نیسح  ترضح  زامن 

رد ،و  راب هاجنپ  « دـحا هّللا  وه  لق  راب و« هاجنپ  « هحتاف » ةروس تعکر  ره  رد  هک  تسا  تعکر  راهچ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  زاـمن 
ةدجـس رد  زین  راب و  هد  ، کی ره  زین  عوکر  زا  نتـشادرب  رـس  زا  سپ  ،و  راب هد  « دحا هّللا  وه  لق  »و« هحتاف » ياه هروس  زا  کی  ره  عوکر ،

ار اعد  نیا  دـش  غراـف  زاـمن  زا  نوچ  ،و  دوش هدـناوخ  راـب  هد  مادـک  ره  مّود  ةدجـس  رد  مه  ،و  هدجـس زا  نتـشادرب  رـس  زا  سپ  لّوا و 
يدـنلب ياـعد  هک  [ يدومن تباـجا  ار  اوـح  مدآ و  ياـعد  هک  ییوـت  ! ایادـخ راـب  ] ...ءاوـح مدـآل و  تبجتـسا  يذـّلا  تنا  ّمهّللا  : دـناوخب

[ تسا هدش  لقن  توریب ص 186  پاچ  راونالا  راحب  دلج 88  رد  اعد  نیا  ] تسا
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مالّسلا هیلع  نیدباعلا  نیز  ترضح  زامن 

.دوش یم  هدناوخ  « دیحوت » ةروس راب  ردص  »و  دمح » ةروس راب  کی  تعکر  ره  رد  هک  تسا  تعکر  راهچ  ترضح  نآ  زامن 

تمرح هدرپ  ،و  دومنن شنزرـس  هانگ  مج و  رب  هکنآ  يا  ، دناشوپ ار  یتشز  ،و  تخاس راکـشآ  ار  ییابیز  هکنآ  يا  : ترـضح نآ  ياعد 
رهم هب  تناتـسد  هک  يا  ، رتـسگ نماد  تسا  يراـگزرمآ  هک  يا  ، تسوـکین تشـشخب  ،و  كرزب تشذـگ  هک  يا  ، دـیردن ار  شا  هدـنب 
زاغآ يا  دیما ، ۀمشچرس  گرزب  يا  ، راوگرزب ةدنرذگرد  يا  ، یهاوخداد ره  ماجنارس  يا  ، ناهنپ ياوجن  ره  ياونـش  يا  ، تسا هداشگ 

یم وت  زا  ! ایادخ ، ام یگتـسبلد  نیـسپاو  يا  ، ام يالوم  رورـس و  راگدرورپ و  يا  ، دـنوش نآ  راوازـس  ناگدـنب  هکنآ  زا  شیپ  اهتمعن  رگ 
.یتسرف دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  مهاوخ 

مالّسلا هیلع  رقاب  ترضح  زامن 

وا اهنت  شیاتس  ادخ و  تسا  هّزنم  كاپ و  : هبترم ردص  »و  دمح » ةروس هبترم  کی  تعکر  ره  رد  هک  تسا  تعکر  ود  ترضح  نآ  زامن 
.دوش یم  هدناوخ.تسا  یفصو  ره  زا  رترب  دنوادخ  تسین و  ادخ  زج  یشتسرپ  ۀتسیاش  تسازس و  ار 

دزن اهیتشز  زا  هچنآ  مناهانگ و  زا  ، نابرهم راگزرمآ  يا  ارادم و  قفر و  ياراد  رابدرب  يا  مراتـساوخ  وت  زا  ایادـخ  : ترـضح نآ  ياعد 
زا یهدـب و  نم  هب  دریگ  رب  رد  ارم  هک  يا  هزادـنا  هب  دوخ  ياطع  زا  ،و  يرذـگرد يراد  دوخ  دزن  هچنآ  ییاـبیز  یبوخ و  هب  ، تسا نم 
نم هب  يردق  هب  شیوخ  تشذگ  زا  ،و  یـشخب ماهلا  تربمایپ  دوخ و  زا  يرادربنامرف  هارمه  هب  هتـسیاش  رادرک  يدیـشخب  نم  هب  هچنآ 

ار هچنآ  نم  اب  نک و  اطع  نم  هب  تسا  وت  ۀتسیاش  هچنانچ  ایادخ.موش  تتمارک  راوزس  نآ  وترپ  رد  هک  یشخبب 
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نیرتاونـش يا  ،و  نایانیب نیرتانیب  يا  ، ما هتفاین  تسد  يریخ  هب  وت  يوس  زا  زج  ،و  تسوت ددـم  هب  اهنت  نم  یتسه  هچ  ، نکم منآ  راوازس 
.تسرف دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  ، ناگدنامرد ياعد  ةدنروآرب  يا  ،و  نایوج هانپ  هانپ  يا  نارواد و  نیرترگداد  يا  ،و  نایاونش

مالّسلا هیلع  قداص  ترضح  زامن 

ةروس زا  ۀیآ 18  « ] ّللا
�

ُه َدِهَـش   » هفیرـش ۀیآ  هبترم  دص  »و  دمح » ةروس هبترم  کی  تعکر  ره  رد  هک  تسا  تعکر  ود  راوگرزب  نآ  زامن 
.دوش یم  هدناوخ  [ نارمع لآ 

ره رب  دهاش  يا  ، زار ره  دهاش  يا  يا  ، اج ره  رد  رـضاح  يا  ، هتـسکش ره  ةدنزاس  رب  يا  ، هدـیرفآ ره  ةدـننیرفآ  يا  : ترـضح نآ  ياعد 
تایح ةدنز  يا  ، اهنت ره  مدمه  يا  ، ریذپان يرود  کیدزن  يا  ، تسکـش یب  دـنمزوریپ  يا  رـضاح و  هرامه  يا  ، ناهن ره  ياناد  يا  ، زار

يا هدــنز  هـک  هاـگنآ  هدــنز  يا  ،و  يراداــپ رب  شرادرک  قـفو  رب  سکره  شاداــپ  هـک  يا  ، ناگدــنز ةدــنناریم  و  ناــگدرم ، شخب 
.تسرف دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  ، تسین وت  زج  یشتسرپ  ۀتسیاش  ، دشابن

مالّسلا هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  زامن 

.دوش یم  هدناوخ  « دیحوت » هبترم هدزاود  »و  دمح » ةروس هبترم  کی  تعکر  ره  رد  هک  تسا  تعکر  ود  ترضح  نآ  زامن 

زا زیچ  ره  ،و  هدش نادرگرس  تسا  ییاسانش  رد  اه  هشیدنا  ،و  هتشگ هتسهآ  هاتوک و  تناتسآ  رد  اهاوآ  ، ایادخ : ترضح نآ  ياعد 

ص:77

 ( ناسآ شراگن  نانجلا (  حیتافم  دیدج  www.Ghaemiyeh.comبختنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1215زکرم  هحفص 132 

http://www.ghaemiyeh.com


یتسین يانگنت  رد  يا  هدـیرفآ  ره  یتسه  ، تا یتسه  ربارب  رد  ، نازیرگ تهاـگرد  هب  ناگدـیرفآ  ۀـمه  ،و  تسا ناـسرت  تتبیه  يادـنلب 
و تا ، ییاناوت  رد  گرزب  ،و  تا ییابیز  رد  هدنزورف  ،و  تهوکـش رد  الاو  ییوت  سپ  ، تسا هدنکآ  وت  یتسه  رون  ار  زیچ  همه  تسا و 

یگناگی قح  هب  ار  مشهاوخ  ، مزاین ةدنروآرب  يا  ،و  مهودنا رگـشیاشگ  يا  ، متمعن ةدنراب  ورف  يا  ، دزاسن هدـنامرد  شچیه  هکنآ  ییوت 
وت زا  میآ و  تبناج  هب  تیاطع  اب  ، مراد ناوت  ات  مدرک  حبـص  تا  هدـعو  نامیپ و  رب  صلاخ ، ینامیا  مدروآ  ناـمیا  وت  هب  ، زاـس اور  تا 

لامک رد  ،و  تسا کیدزن  اه  هدیرفآ  هب  شیوخ  يادنلب  جوا  رد  هکنآ  يا  ، دزرمآ یمن  ار  اهنآ  زج  هک  مناهانگ  زا  میوج  یم  شزرمآ 
.تسرف دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  ، تسا دنمورین  سب  شا  یهاشداپ  رد  ،و  ناشفاوترپ ششبات  رد  تسا و  ناگمه  زا  رتارف  نانآ  هب 

مالّسلا هیلع  اضر  ترضح  زامن 

هروس 76 «] ناسنالا یلع  یتا  له  » ةروس هبترم  هد  »و  دـمح » ةروس هبترم  کی  تعکر  ره  رد  هک  تسا  تعکر  شـش  راوگرزب  نآ  زامن 
.دوش یم  هدناوخ  [ نارق

يا ، بوقعی قاحـسا و  لیعامـسا و  میهاربا و  نم  دوبعم  يا  اهتمعن و  رد  نم  هارمه  يا  ،و  اهیتخـس رد  نم  رای  يا  : ترـضح نآ  ياـعد 
يا دوـش و  تساوـخرد  وا  زا  هـک  یـسک  نیرتـهب  يا  مـنک  یم  تساوـخرد  وـت  زا  « ، ِمـیِکَْحلا ِنآْرُْقلا  سی َو   » و صعیهک »  » راـگدورپ

یتسرف دورد  هک  مراتساوخ  وت  ناگتسب  دیما  ياوأم  نیرتهب  يا  ناگدنشخب و  نیرت  هدنـشخب  يا  ،و  دوش هدناوخ  هک  یـسک  نیرتوکین 
.دّمحم نادناخ  دّمحم و  رب 
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مالّسلا هیلع  داوج  ترضح  زامن 

.دوش یم  هدناوخ  « دیحوت » هبترم داتفه  »و  دمح » ةروس هبترم  کی  تعکر  ره  رد  هک  تسا  تعکر  ود  مرک  دوج و  ۀمشچرس  نآ  زامن 

قح هب  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ، هداتفا كاخ  رد  هدیـسوپ و  ياه  ندب  ،و  هتفای انف  ياهناج  راگدرورپ  يا  ! ایادخ : ترـضح نآ  ياعد 
رد تذوفن  رپ  راتفگ  قح  هب  ،و  شیوخ ياهگر  هب  هتـسویپ  ياهندب  يربنامرف  قحب  شیوخ و  ياهندـب  هب  هدـنیآزاب  ياهناور  يربنامرف 

هتسب و لد  تنایاپ  یب  رهم  هب  و.دنا  هتسشنب  وت  يرواد  راظتنا  رد  تناتسآ  رب  اه  هدیرفآ  هک  هاگنآ  ، اهنآ زا  تا  یهاوخداد  ،و  اهنآ نایم 
رد ناـمگ  یب  نیقی  ،و  مناگدـید رد  نازورف  رون  ،و  تسرف دورد  دّـمحم  نادـناخ  دّـمحم و  رب.دـنناساره  تتماجنارـس  یب  ۀجنکـش  زا 

نادرگ ما  يزور  هدیدنسپ  رادرک  ،و  هنب منابز  رب  زور  بش و  ره  رد  دوخ  نادواج  دای  ،و  مناج

مالّسلا هیلع  يداه  ترضح  زامن 

»و دــمح » ةروــس مود  تــعکر  رد  »و  سی » ةروــس »و  دــمح » ةروــس لّوا  تــعکر  رد  هــک  تــسا  تــعکر  ود  ترـــضح  نآ  زاــمن 
دوشیم هدناوخ  « نمحّرلا » ةروس

یب زوریپ  يا  یندـشان و  رود  کـیدزن  يا  ، ادــیپان ره  ، هاوـگ يا  ، اـهلد اـب  دــنویپ  رد  هراوـمه  يا  ، راـکوکین يا  : ترــضح نآ  ياـعد 
تفای تسد  ناوت  یمن  شتردق  هب  هکنآ  يا  ، تسا نوچ  هک  دناد  یمن  وا  زج  هکنآ  يا  ، تسکش
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مان نآ  ، یهاوخ وت  هکنآ  ره  زا  ادـیپان  تسا و  هنیجنگ  رد  ،و  تسا هدرپ  رد  هک  تمان  نآ  قح  هب  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ! ایادـخ راب 
ياناد ، اهنیمز غورف  اهنامـسآ و  رون  ییوت  ، گرزب ، رادـیاپ دوخ  هب  ، هدـنز ، ناـشفاوترپ ناـگمه  رب  ، صقن ره  زا  اّربم  ، شخب یکاـپ  كاـپ 

.تسرف دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  ، گرزب هبترمدنلب و  يالاو  راکشآ ، ناهن و 

مالّسلا هیلع  يرگسع  ترضح  زامن 

دعب مّود  تعکر  رد  »و  لازلز » ةروس راب  هدزناپ  « دـمح » ةروس زا  سپ  لّوا  تعکر  رد  هک  تسا  تعکر  راـهچ  كراـبم  دوجو  نآ  زاـمن 
.دوش یم  هدناوخ  « دیحوت » ةروس راب  هدزناپ  « دمح » زا

ره زاغآرس  ییوت  ، تسین وت  زج  یشتسرپ  ۀتسیاش  ، تسوت نآ  زا  اهنت  شیاتـس  هنآ  قح  هب  مهاوخ  یم  وت  زا  ! ایادخ : ترـضح نآ  ياعد 
يراـک رد  زور  ره  وـت  ،و  دزاـسن تراوـخ  يزیچ  ، تـسین وـت  زج  یـشتسرپ  ۀتـسیاش  رادـیاپ و  دوـخ  هـب  هدـنز  ییوـت  ،و  تـسه هـچنآ 
هتخومآ هکنآ  یب  زیچ  ره  هب  ياناد  ، دشاب هدیدان  هچنآ  ره  دیآ و  هدید  هب  هچنآ  ره  ةدـننیرفآ  ، تسین وت  زج  یـشتسرپ  ۀتـسیاش  ، یتسه

وا زج  یـشتسرپ  هتـسیاش  هک  ییاتکی  ، نایناهج راگدرورپ  ادـخ و  ییوت  هکنآ  يا  تیاـهتمعن  اـیاطع و  قح  هب  مراتـساوخ  وت  زا  ، یـشاب
یب ياتمه  یب  ياتکی  ۀناگی.تسین  وت  زج  یشتسرپ  ۀتسیاش  هک  ییادخ  ییوت  هکنآ  هب  مهاوخ  یم  وت  زا  ،و  نابرهم رگـشیاشخب  تسین 

وت زج  یـشتسرپ  ۀتـسیاش  هک  تا  ییادـخ  هب  مهاوخ  یم  وـت  زا  تسین و  ییاـتمه  وا  يارب  ،و  هدـش هداز  هن  ،و  تسا هداز  هن  هک  يزاـین 
منک یم  تساوخرد  وت  زا  يرادـهاگن و  ناب و  هدـید  هکنآ  يا  ، دـنا هدروآ  مهارف  هچنآ  ناگمه و  رب  رظان  هاگآ و  زرورهم  يا  تسین 

تسه هچ  ره  يافرژ  يا  و.تسه  هچنآ  ره  زا  سپ  تسا  ماجنارس  ،و  دشاب يزیچ  هکنآ  زا  شیپ  تسا  زاغآرس  هک  تا  ییادخ  هب 
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يا يا  هدـنیاپ  هدـنز و  ، يا هناـگی  شتـسرپ  رد  هک  تا  ییادـخ  هب  ، مهاوخ یم  وـت  زا  اـناد و  ۀـنازرف  ،و  شخبدوـس ، ناـسر ناـیز  يا  و 
رگشیاشخب يا  و  يراوگرزب ، هوکـش و  بحاص  ، نیمز اهنامـسآ و  ةدندروآدیدپ  يا  ، راذگ ّتنم  ، زرورهم يا  ،و  رب ثاریم  ، هدنزیگنارب

دّمحم رب  ، یناد تسه  هچ  ره  ةرامش  هتفرگ و  ارف  ار  همه  تشناد  هک  تسین  وت  زج  یشتسرپ  ۀتسیاش  ، رادیاپ تنطلـس  ياراد  دنمتزع و 
.تسرف دورد  دّمحم  نادناخ  و 

ترضح نآ  ياعد  )و  جع ) نامّزلا بحاص  ترضح  زامن 

زا سپ  ناوخب و  هبترم  دص  ار  ُنیِعَتْسَن  ّیِإ 
َكا� ُُدبْعَن َو  ّیِإ 

َكا� ۀیآ  « دمح » ةروس رد  تعکر  ره  رد  هک  تسا  تعکر  ود  ترضح  نآ  زامن 
ار اعد  نیا  زاـمن  زا  تغارف  زا  سپ  نک و  تئارق  هبترم  کـی  ار  دـیحوت  ةروس  هگنآ  ، هدـب همادا  ّضلا 

ـ�
َنیِّلا َـال  اـت َو  ار  « دـمح » ةروس نآ 

: ناوخب

گنت هـتفرگ ، ارف  نامــسآ  هـچنآ  اـب  نـیمز  ،و  هداـتفارب هدرپ  هتــشگ و  راکــشآ  ناـهن  ياهیتخــس  ،و  هدـش گرزب  یــسب  ـالب  ! ایادـخ
دّـمحم و رب  تسرف  دورد  ایادـخ.مینز  یم  هیکت  وت  رب  اهنت  یناسآ  یتخـس و  رد  مینک و  یم  یهاوخداد  وت  يوس  هب  ! اراگدرورپ ، هدـش
ار شتّزع  ،و  امرف باتـش  ناشمئاق  ندمآ  هب  نانآ  جرف  رد  ! ایادخ.يداد نامرف  ناشیا  زا  يرادربنامرف  هب  ار  ام  هک  نانآ  ، دّمحم نادـناخ 
ای ّیلع  ای  ، ّیلع ای  دّـمحم  ای  ، دـیتسه امـش  ما  هدـننک  تیافک  هک  ارم  دـییامن  تیافک  دّـمحم  ای  ّیلع  ای  ّیلع  ای  دّـمحم  اـی  ، زاـس ناـیامن 

يالوم يا  ، دیتسه مرادهگن  امـش  هک  ، دیـشاب مرادهگن  ، دّمحم ای  ّیلع  ای  ّیلع  ای  دّمحم  ای  ، دییامـش نم  روای  هک  مینک  ما  يرای  ، دّـمحم
تـساوخرد ، مراد يرای  تساوخرد  نامّزلا  بحاـص  يا  نم  يـالوم  يا  ، ناـمّزلا بحاـص  يا  نم  يـالوم  يا  ، ناـمّزلا بحاـص  يا  نم 

.ناما ، ناما هدب  مناما  ، بایرد ارم  ، بایرد ارم  ، يرای تساوخرد  ، يرای
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هّللا همحر  راّیط  رفعج  بانج  زامن 

گرزب ناهانگ  شزرمآ  نآ  نیرت  مهم  هک  ناوارف  تلیضف  اب  دبتعم  رایسب  ياهدنس  هب  ،و  تسا رمحا  تیربک  ،و  مظعا ریسکا  زامن  نیا 
هک مالـس  ود  دهـشت و  ود  اب  تسا  تعکر  راهچ  نآ  ،و  تسا هعمج  زور  زاغآ  ، نآ ندروآ  اجب  يارب  نامز  نیرتهب  ،و  هدـش دراو  تسا 
زا سپ  موس  تعکر  رد  »و  تایداعلا «و  ةروس « دمح » ةروس زا  دـعب  مّود  تعکر  رد  »و  لازلز » ةروس « دـمح » ةروس زا  سپ  لّوا  تعکر  رد 
یم هدناوخ  دحا » هّللا  وه  لق  » ةروس راب  کی  « دمح » ةروس زا  دـعب  مراهچ  تعکر  رد  »و  حـتفلا هّللا و  رـصن  ءاج  اذا  » ةروس « دـمح » ةروس

.دوش

: دوش یم  هتفگ  راب  هدزناپ  هدش  دای  ياه  هروس  »و  دمح » ةروس ندش  مامت  زا  سپ  تعکر  ره  و 

نیمه زین  عوکر  رد  تسا و  رترب  یتفـص  ره  زا  وا  ،و  تسین وا  زج  ییادـخ  تسوا و  راوازـس  اهنت  شیاتـس  ادـخ و  تسا  هزنم  كاـپ و 
ةدجس رد  راب و  هد  هدجس  زا  نتـشادرب  رـس  زا  سپ  ،و  راب هد  لّوا  ةدجـس  رد  ،و  راب هد  عوکر  زا  نتـساخرب  زا  سپ  ،و  راب هد  تاحیبست 
تعکر راـهچ  ره  رد  بیترت  نیا  دوش و  یم  هتفگ  راـب  هد  مود  تعکر  ماـجنا  يارب  نتـساخرب  زا  شیپ  ، هدجـس زا  سپ  ،و  راـب هد  مود 

.دسر یم  دصیس  هب  تاحیبست  عومجم  هک  ، ددرگ یم  تیاعر 

مهد میلعت  وت  هب  ار  يرکذ  یهاوخ  یمن  ایآ  : دومرف نم  هب  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  ، هدرک تیاور  ینئادم  دیعـس  وبا  زا  ینیلک  خیش 
و يدیـسر ، زامن  ةدجـس  نیرخآ  هب  مراهچ  تعکر  رد  هک  یماگنه  : دومرف ، مهاوخ یم  يرآ  : متفگ ، یناوخب رفعج  زاـمن  رد  ار  نآ  هک 

: وگب يدش  غراف  تاحیبست  زا 

كاپ و ، دـشاب یمارگ  نآ  هب  ،و  دزرو رهم  یگرزب  هب  هکنآ  تسا  هزنم  كاپ و  ، دراد رب  هب  راقو  تزع و  سابل  هکنآ  تسا  هزنم  كاپ و 
نآ تسا  هزنم  كاـپ و  ، درامـش رب  ار  زیچ  ره  شـشناد  هکنآ  تسا  هزنم  كاـپ.تسین و  راوازـس  وا  يارب  زج  یکاـپ  هـکنآ  تـسا  هزنم 

ۀمشچرس

ص:82

 ( ناسآ شراگن  نانجلا (  حیتافم  دیدج  www.Ghaemiyeh.comبختنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1215زکرم  هحفص 137 

http://www.ghaemiyeh.com


و تشرع ، هوکش  ياههاگ  هرگ  اهدنب و  قح  هب  مراتساوخ  وت  زا  ایادخ.مرک  تردق و  ياراد  نآ  تسا  هزنم  كاپ و  ، شـشخب لضف و 
هتفای لامک  سب  تلادـع  یتسار و  رد  هک  تصقن  بیع و  یب  تاملک  تگرزب و  مان  ،و  يدروآ تباـتک  رد  هک  ترهم  تیاـهن  قح  هب 

.نک نانچ  نینچ و  نم  اب  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  ، دنا

تیاور رمع ، نب  لضفم  زا  سوواط  نبا  دّیـس  یـسوط و  خیـش.دنک  تساوخرد  ادخ  زا  ار  دوخ  تاجاح  « اذـک اذـک و  » ۀـملک ياجب  و 
نیا ، دندومن دنلب  ار  اهتـسد  زامن  زا  سپ  دندروآ و  اجب  رفعج  زامن  هک  مدـید  ار  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  يزور  : تفگ هک  دـنا  هدرک 
کی هزادنا  هب  « ّبر ّبر  ،» سفن کی  ردق  هب  « هّابر ای  هّابر  ای  ،» دهد هزاجا  سفن  کی  هک  يا  هزادـنا  هب  « ّبر ای  ّبر  ای  :» دـندناوخ ار  اعد 

ای ،» سفن کی  هزادـنا  هب  مه  زاب  « میحر ای  میحر  ای  ،» سفن کی  ياپمه  « ّیح ای  ّیح  ای  ،» سفن کی  ردـق  هب  مه  زاب  « هّللا ای  هّللا  ای  ،» سفن
: دندناوخ ار  اعد  نیا  سپس  ، راب تفه  « نیمحاّرلا محرا  ای  ،» راب تفه  « نمحر ای  نمحر 

ار تشیاتـس  هک  یلاحرد  ، میاتـس یم  یگرزب  هب  ار  وت  موش و  یم  ایوگ  وت  يانث  اـب  ،و  منک یم  زاـغآ  وت  شیاتـس  اـب  ار  منخـس  ! ایادـخ
هک دسر  هچ  ار  تناگدیرفآ  ؟ دسرب تا  یگرزب  يادـنلب  تساپـس و  تیاهن  هب  هکنآ  تسیک  مریگ و  یم  ساپـس  ار  وت  ،و  تسین ینایاپ 

نیمادـک ، يدوبن فوصوم  تمظع  هب  هدوتـس و  تشـشخب  لضف و  هب  هک  هدوب  ینامز  هچ  ، دـبای تسد  وت  تمظع  ياـفرژ  تخانـش  هب 
وت یلو  ، دندرک یچیپرس  وت  يرادربنامرف  زا  تنیز  نانکاس  !؟ یشاب هتشذگنرد  ناراکهنگ  زا  یپایپ  شیوخ  يرابدرب  اب  هک  هدوب  نامز 
هک يا  ، يدرک يور  ناـنآ  هب  یپرد  یپ  تمارک  هب  يدیـشخب و  ناـنآ  هب  دوخ  لـضف  هب  ، يدـیزرو رهم  ناـنآ  رب  شیوـخ  شـشخب  اـب 

.یتمارک تکوش و  ياراد  هک  يرگشیاشخب  ، تسین وت  زج  يدوبعم 

تتجاح و  نک ، تئارق  ار  اعد  نیا  ،و  ناوخب ار  رفعج  زامن  دـیآ  شیپ  يرورـض  تجاح  ار  وت  هاگره  لّضفم  يا  : دومرف ترـضح  سپ 
زا تجاح  ندش  هدروآرب  يارب  یسوط  خیش  : دیوگ فلؤم.دوش  یم  هدروآرب  ادخ  تساوخ  هب  هک  ، هاوخب ادخ  زا  ار 
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هد هب  دسر  رخآ  هب  هبنشجنپ  زور  نوچ  ،و  رادب هزور  ار  هعمج  هبنشجنپ و  هبنشراهچ و  ياهزور  : هدرک تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 
زامن ورب و  بارحم  هب  نک و  لسغ  هعمج  زور  زاغآ  رد  و.هدب  هقدص  ماعط  [ ریـس یبیرقت 10  رادقم  هب  ] ّدم کی  ینیکسم  ره  نیکسم ،

: وگب راذگب و  نیمز  رب  زاس و  هنهرب  ار  اهوناز  هاگنآ  ، ناوخب ار ، رفعج  بانج 

يردن ار  ناشتمرح  هدرپ  ینکن و  شنزرـس  ناشیاطخ  رب  ار  ناگدنب  هکنآ  زا  ، یناشوپب ار  یتشز  يزاس و  راکـشآ  ار  ییابیز  هکنآ  يا 
زار و ره  ياونـش  يا  ، تسا هداـشگ  رهم  هب  تناتـسد  ،و  ریگارف تا  يراـگزرمآ  هک  يا  ، تشذـگ رد  وـکین  شـشخب و  رد  گرزب  يا 

يا رگـشیاشخب  گرزب  يا  ، تشذگ یـشوپ و  مشچ  رد  راوگرزب  يا  ، يرذگرد اهـشزغل  زا  هک  زا  ، یهاوخداد ره  ماجنارـس  یموجن و 
يا ] هادیـس ای  هادـس  ای  ، هبترم هد  [ ادـخ يا   ] هّللا ای  هّللا  ای  هّللا  ای  ، هبترم هد  [ راگدرورپ يا  ] .ناگدـنب یگتـسیاش  زا  شیپ  اهتمعن  رگزاـغآ 

هیاـغ اـی  » هبترم هد  [ هاـنپ يا  «] هاـثایغ اـی  ،» هبترم هد  دـیما ] يا  «] هاءاـجر اـی  ،» هبترم هد  [ ـالوم يا  «] هاـیالوم اـی  ، هاـیالوم اـی  ،» هبترم هد  [ رورس
يا «] تاریخلا یطعم  اـی  ،» هبترم هد  [ ناـبرهم يا  «] میحر اـی  ،» هبترم هد  هدـنیاشخب ] يا  «] نمحر اـی  ،» هبترم هد  [ تبغر تیاـهن  يا  «] هاـتبغر
دوخ نادنب  يا  هدنب  رب  هک  اهدورد  نیرتهب  نوچمه  ، تسرف دّمحم  نادـناخ  دّـمحم و  رب  هزیکاپ  ناوارف و  دورد  هبترم و  هد  [ شخباطع

هب بحتـسم  زامن  تعکر  ود  ندروآ  اجب  زور و  هس  نیا  ةزور  ةرابرد  : دـیوگ فلؤم.بلطب  ار  دوخ  تجاح  سپـس  هبترم و  هد  یتسرف 
.هدش دراو  يرایسب  تایاور  ، تجاح ندش  هدروآرب  يارب  ، هعمج زور  رهظ  ماگنه 

[ هعمج زور  لاوز  لامعا  ]

[ دناوخب هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ملسم  نب  دّمحم  هک  ار  ییاعد  ، دسر رهظ  هاگ  هب  دیشروخ  نوچ  : مکی تسیب و  ]

ماـما زا  ملـسم  نب  دّـمحم  هک  ار  ییاـعد  ، دـسر رهظ  هاـگ  هب  دیـشروخ  نوچ  هک  تسا  نیا  هعمج  زور  لاـمعا  رگید  زا  : مکی تسیب و 
: تسا نیا  ، هدش لقن  یسوط  خیش  دّجهتملا  حابصم  رد  هک  هنوگ  نآ  اعد  نآ  دناوخب و  ، هدرک تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص 

هک وا  مه  ، تسازـس ار  وا  اـهنت  شیاتـس  ،و  ادـخ تسا  هّزنم  كاـپ و  تسا و  یفـصو  ره  زا  رتـگرزب  ادـخ  ،و  تسین ادـخ  زج  يدوـبعم 
رد ،و  هتفرگن يدنزرف 
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: وگب هاگنآ  رامش  گرزب  رایسب  ار  وا  سپ  ، تسا هدوبن  يراوخ  زا  يرادهاگن  وا  يارب  ،و  تسا هتفریذپن  یکیرش  شا  ییاورنامرف 

دوج و بحاص  يا  ، اهیکیرات ینـشور  يا  ، تّمه دنلب  يا  ، نارادناج ةدننیرفآ  يا  ، اهیماجرف دب  ةدنریگ  شیپ  يا  ، اهتمعن ةدـنزیرورف  يا 
تسرف دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  هتخوماین  ياناد  يا  ، اهیکیرات رد  ناگدیـسرت  مدمه  يا  ، درد نایز و  هدننک  فرطرب  يا  ، مرک

دیما شا  هیامرـس  هکنآ  رب  زرورهم  ، تسا يرگناوت  شتعاط  و  افـش ، شداـی  اود و  شماـن  هکنآ  يا  ، دزـس ار  وت  هک  نک  ناـنچ  نم  اـب 
يا ، نیمز اهنامـسآ و  هدنروآدیدپ  يا  ، رگـشیاشخب يا  ، رهمرپ يا  تسین  وت  زج  يدوبعم  ، یهزنم كاپ و  ، هیرگ شگرب  زاس و  ،و  تسا

.راوگرزب الاب و  دنلب 

[ دناوخب هعمج  زور  رصع  رهظ و  زامن  رد  ار  اه  هروس  نیا  : مّود تسیب و  ]

زا دـــعب  نآ  مود  تـــعکر  رد  و  «، هـــعمج » ةروـــس « دــــمح » ةروـــس زا  سپ  هـــعمج  رهظ  زاـــمن  لوا  تـــعکر  رد  : مّود تـــسیب و 
سپ مود  تـعکر  رد  »و  هـعمج » ةروـس « دـمح » ةروـس زا  سپ  رــصع  زاـمن  لوا  تـعکر  رد  ،و  دــناوخب « نیقفاـنم » ةروـس « دــمح » ةروـس

يا هعیـش  نمؤم  ره  رب  هک  ییاهزیچ  زا  : هدرک تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  قودص  خیـش.دناوخب  ار  « دیحوت » ةروس « دـمح » ةروس
« هـعمج » ةروـس اــب  ار  زاــمن  هـعمج  زور  رد  »و  یلعا » ةروـس »و  هـعمج » ةروـس اــب  ار  هـعمج  بـش  رد  هـک  نـیا  تـسا  مزــال  بـجاو و 

شـشاداپ باوث و  ،و  هدومن راتفر  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  لمع  هب  ایوگ  ، دنک تیاعر  ار  هویـش  نیا  هاگره  ، دناوخب « نیقفانم و«
.دوب دهاوخ  تشهب  ادخ  يوس  زا 

: هدرک تیاور  یبلح  زا  تسا  حیحص (2) دنس  نوچمه  هک  يدنس  نسح (1) دنس  هب  ینیلک  خیش 

راهچ ایآ  ، موشن ّقفوم  هعمج  زامن  هب  ینعی  ، مناوخب زامن  ییاهنت  هب  هعمج  زور  رد  هاگره  : مدرک لاؤس  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
« هـعمج » ياـه هروـس  « دـمح » زا سپ  رهظ  زاـمن  رد  هـعمج  زور  رد  یلو  ، يرآ : دوـمرف ؟ مناوـخب دـنلب  يادـص  اـب  ار  رهظ  زاـمن  تـعکر 

.ناوخب « نیقفانم و«
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[ دناوخب ار  اه  هروس  نیا  هعمج  زور  رهظ  زامن  مالس  زا  سپ  : موس تسیب و  ]

: هدرک تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دّجهتملا  حابصم  باتک  رد  هّللا  همحر  یسوط  خیش  : موس تسیب و 

ْدََقل  » ۀـیآ زین  و.دـناوخب  راب  تفه  مادـک  ره  ار  « نورفاک »و« دـیحوت ، قلف ، سان ، دـمح » ياه هروس  هعمج  زور  زاـمن  مالـس  زا  سپ  هکره 
رخآ رد  هک  ار  َنآْرُْقلا » اَذـ�ه  ـا�ْنلَْزنَأ  َْول   » هیآ ،و  تسا [ نآرق ةروـس  نیمهن  ] تئارب ةروـس  رخآ  رد  هک  ار  ْمُکِـسُْفنَأ » ْنِم  ٌلوُـسَر  ْمُکَءاـ�ج 

« َدا�عیِْملا ُِفلُْخت  َکَّنِإ �ال   » ات ِضْرَْألا » ِتا�واـ�مَّسلا َو  ِْقلَخ  ِیف  َّنِإ   » زا ار  « نارمع لآ  » ۀـیآ جـنپ  هروس و  ناـیاپ  اـت  دراد  رارق  « رـشح » ةروس
.دشاب ناما  رد  اهالب  بیسآ  زین  نانمشد و  دنزگ  زا  ، رگید ۀعمج  ات  هعمج  نیا  زا  ، دناوخب [171-168]

[ دوشن هتشون  یهانگ  شیارب  لاس  کی  ات  دیوگب  رهظ  زامن  زا  سپ  ای  حبص  زامن  زا  سپ  هک  ییاعد  : مراهچ تسیب و  ]

: دیوگب رهظ  زامن  زا  سپ  ای  حبص  زامن  زا  سپ  هک  ره  : هدرک تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یسوط  خیش  : مراهچ تسیب و 

یهانگ وا  رب  لاس  کی  ات  هد  رارق  دّمحم  نادـناخ  دّـمحم و  رب  ار  تناگداتـسرف  ناگتـشرف و  دورد  و   ، تنارک یب  تمحر  ! ایادـخ راب 
عولط تسرف و  دورد  دّمحم  نادـناخ  دّـمحم و  رب  يادـخ  : دـیوگب رهظ  زامن  حبـص و  زامن  زا  دـعب  هک  ره  هدومرف  زین  دوشن و  هتـشون 
هعمج رهظ  ۀـضیرف  زا  یپ  ار  نیـشیپ  ياعد  رگا  : دـیوگ فلؤم.دـنک  كرد  ار  ( جـع ) مئاق ترـضح  ات  دریمن  نادرگ  دوز  ار  ناشروهظ 

تاولـص دّـمحم  لآ  دّـمحم و  رب  ، هعمج زور  زامن  ود  نیب  هک  ره  : هدـش تیاور  زین  و.دـشاب  ناما  رد  اهالب  زا  رگید  ۀـعمج  ات  دـناوخب 
.دوب دهاوخ  زامن  تعکر  داتفه  شاداپ  ربارب  نآ  شاداپ  ، دتسرف

[ ...دناوخب ار  هیعدا  نیا  : مجنپ تسیب و  ]

ۀفیحــص » ياـهاعد زا  رد  هـک  ار  « كراـبم موـی  اذــه  ّمـهّللا   » ياـعد »و  داـبعلا هـمحرت  ـال  نـم  مـحری  نـم  اـی  » ياـعد : مـجنپ تـسیب و 
.دناوخب تسا  [ هیداّجس هلماک  ۀفیحص  «] هلماک

[ ددرگن هنتف  راچد  رگید  هعمج  ات  دناوخب  ار  زامن  نیا  : مشش تسیب و  ]

هعمج زور  رد  هک  ره  : هدش تیاور  مالّـسلا  مهیلع  ناماما  زا  : تسا هدومرف  « دجهتملا حابـصم   » باتک رد  یـسوط  خیـش  : مشـش تسیب و 
زا سپ  دـناوخب و  « دـحا هّللا  وه  لق  » راب تفه  « دـمح » ةروس زا  دـعب  تعکر  ره  رد  ،و  دروآ ياج  هب  زامن  تعکر  ود  رهظ  زاـمن  زا  سپ 

: دیوگب زامن 

راـنک رد  ، دنتـسه ناگتـشرف  شناگدـننکدابآ  تسا و  تمعن  تکرب و  زا  هتـشابنا  هک  یتـشهب  نآ  ، هد رارق  تـشهب  لـها  زا  ارم  ! ایادـخ
.داب مالس  دورد و  وا  رب  میهاربا  نامردپ  )و  داب شنادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد   ) دّمحم ، ربمایپ
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هیلع میهاربا  شتیب و  لها  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  دّـمحم  هارمه  هب  رانک و  رد  ار  وا  یلاعت  قح  ،و  دوشن يا  هنتف  راچد  رگید  ۀـعمج  ات 
: هدومرف هّللا  همحر  یسلجم  همّالع.دراذگب  مالّسلا 

« هیبا «و  دیوگب « انیبا «و  ياج هب  دناوخب  تسین  دّیس  هک  يدرف  ار  اعد  نیا  رگا 

[ هعمج رصع  لامعا  ]

[ دتسرفب تاولص  هبترم  دص  هعمج  رصع  رد  : متفه تسیب و  ]

هبترم دص  تقو  نآ  رد  نیاربانب.تسا  رصع  زا  سپ  ، هعمج زور  رد  تاولـص  نداتـسرف  يارب  نامز  نیرتهب  : هدش تیاور  : متفه تسیب و 
: وگب

: تسا هدومرف  یسوط  خیش  نادرگ  دوز  ار  ناشروهظ  تسرف و  تمحر  شنادناخ  دّمحم و  رب  ! ایادخ

دّمحم و نادناخ  دّمحم و  رب  شیاه  هدیرفآ  ۀمه  ناربمایپ و  ناگتشرف و  ادخ و  دورد  : ییوگب هبترم  دص  تسا  بّحتـسم  : هدش تیاور 
زا « رئارس » باتک رد  سیردا  نبا  راوگرزب  خیـش.داب  نانآ  رب  شتاکرب  ادخ و  تمحر  و  ناشاهنت ، اهناور و  رب  ناشیا و  رب  وا و  رب  مالس 

نیب رد  دّـمحم  لآ  دّـمحم و  رب  تاولـص  : دومرف یم  مدینـش  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : تفگ ریـصب  وبا  هک  : هدرک لقن  « یطنزب » عماج
نادناخ دّمحم و  رب  تسرف  دورد  ! ایادخ : دیوگب هعمج  زور  رـصع  زا  سپ  هک  یـسک  ،و  تسا زامن  تعکر  داتفه  اب  ربارب  ، رـصع رهظ و 

اهناج و رب  ناشیا و  رب  مالـس  ،و  نک ینازرا  نانآ  هب  تتاـکرب  نیرتهب  زا  ،و  ار تیاـهدورد  نیرترب  ، وا ةدیدنـسپ  نانیـشناج  نآ  ، دّـمحم
.داب نانآ  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  ناشاهندب و 

ناگرزب ياه  هتـشون  رد  هدـنزرا  تاولـص  نیا  : دـیوگ فلؤم.دوب  دـهاوخ  زور  نآ  رد  نایمدآ  نایرپ و  لمع  شاداـپ  دـننامه  وا  يارب 
ماما زا  اریز  تسا  رتهب  دوش  هدناوخ  راب  تفه  راب و  هد  هچنانچ  و.هدش  تیاور  ناوارف  ياهتلیـضف  اب  ، ربتعم رایـسب  ياهدنـس  اب  ثیدـح 

راب هد  ار  تاولـص  نیا  ، دزیخرب شیوخ  ياج  زا  هکنآ  زا  شیپ  ، هعمج زور  رـصع  زامن  زا  سپ  هکره  : هدش تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص 
نآ زا  زین  ،و  دنتسرف یم  تاولص  وا  رب  تعاس  نیمه  رد  هدنیآ  ۀعمج  ات  هعمج  نیا  زا  ناگتشرف  ، دناوخب
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رد ینیلک  خیـش  و.ناوـخب  ار  تاولــص  نـیا  راـب  تـفه  يدـناوخ  ار  هـعمج  زور  رــصع  زاـمن  هـک  یماـگنه  : هدـش تـیاور  ترــضح 
: وگب يدناوخ  ار  دوخ  زامن  هعمج  زور  رد  هک  یتقو  : هدرک تیاور  « یفاک » باتک

نانآ رب  ار  تتاکرب  نیرتهب  ،و  ار تیاهدورد  نیرتهب  دنیوا  هدیدنـسپ  نانیـشناج  هک  دّمحم  نادـناخ  دّـمحم و  رب  تسرف  دورد  ! ایادـخ
.داب ناشیا  رب  وا و  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  مالس و  ،و  نک ینازرا 

هانگ رازه  دص  وا  زا  ،و  دنک تبث  کین  راک  رازه  دص  وا  يارب  یلاعت  قح  دـناوخب  رـصع  زامن  زا  سپ  ، ار تاولـص  نیا  هک  ره  نیقی  هب 
تیاور هدومرف  ینیلک  خیـش  زین  و.دنادرگ  دنلب  تشهب  رد  ار  شماقم  راب  رازه  دص  ،و  دنک اور  ار  شتجاح  رازه  دص  ،و  دیامن وحم  ار 

عقاو لوبق  دروم  زور  نآ  رد  شلمع  دننک و  تبث  کین  راک  ناگدنب  دادعت  هب  وا  يارب  دناوخب  راب  تفه  ار  تاولـص  نیا  هک  ره  : هدـش
یتاولـص هفرع  زور  لاـمعا  رد  و.دـشخرد  یم  یغورفورپ  ورن  وا  مشچ  ود  نیب  هک  یلاـحرد  دوش  یم  رـضاح  تماـیق  زور  رد  ،و  دوش

.دزاس دونشخ  ار  ( مهیلع همالس  هّللا و  تاولص  ) دّمحم لآ  دّمحم و  ترضح  دناوخب  ار  نآ  سکره  هک  دمآ  دهاوخ 

[ هیلا بوتا  یّبر و  هّللا  رفغتسا  : دیوگب راب  داتفه  رصع  زا  دعب  : متشه تسیب و  : متشه تسیب و  ]

یم وا  يوس  هب  میوج و  یم  شزرمآ  مراگدرورپ  ، ادخ زا  ] هیلا بوتا  ّیبر و  هّللا  رفغتسا  : دیوگب راب  داتفه  رصع  زا  دعب  : متـشه تسیب و 
.دزرمایب ار  وا  ناهانگ  یلاعت  قح  ات  میوپ ]

[ دناوخب ار  « هانلزنا اّنا  » ةروس راب  دص  : مهن تسیب و  ]

: هدش تیاور  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  زا.دناوخب  ار  « هانلزنا ّانا  » ةروس راب  دص  : مهن تسیب و 

زا دعب  هک  ره  سپ  ، دشخبب وا  هب  زیمآرهم  میسن  نآ  زا  دهاوخب  شا  هدنب  هچره  هک  تسا  تمحر  میسن  رازه  هعمج  زور  رد  ادخ  يارب 
.دیامرف اطع  وا  هب  دنادرگ و  ربارب  دنچ  ار  تمحر  رازه  نآ  یلاعت  قح  ، دناوخب ار  « هانلزنا ّانا  » ةروس راب  دص  هعمج  زور  رصع 

[ دناوخب ار  تارشع  ياعد  : ما یس  ]

: ما یس 

.دناوخب دمآ  دهاوخ  [116: ۀحفص ] دعب تاحفص  رد  هک  ار  تارشع  ياعد 

[ دروآ اجب  ار  لامعا  نیا  هعمج  زور  رخآ  تاعاس  : مکی یس و  ]

نمؤم تسا  راوازـس  ، تسا باتفآ  بورغ  ات  هعمج  زور  رخآ  تعاس  اعد  تباجا  ماـگنه  : هدومرف هّللا  همحر  یـسوط  خیـش  : مکی یس و 
ۀمین ،و  دـشاب هدرک  بورغ  دیـشروخ  زا  یمین  هک  تسا  یماگنه  ، اعد تباجا  تعاس  : هدـش تیاور  و.دـنک  اعد  رایـسب  تعاـس  نآ  رد 

بحتـسم تعاس  نآ  رد  اـعد  نیارباـنب  ، درک یم  اـعد  ماـگنه  نآ  رد  مالّـسلا  اـهیلع  همطاـف  ترـضح.دوش  هدـید  برغم  رد  نآ  رگید 
: تسا نیا  اعد  نآ  و.دناوخب  اعد  تباجا  تعاس  رد  تسا  بحتسم  هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ربمایپ  زا  هک  ار  ییاعد  و.تسا 
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و.مرک یگرزب و  ياراد  يا  ، نیمز اهنامـسآ و  هدندروآدیدپ  يا  ، رگـشیاشخب يا  رهمرپ  يا  ، تسین وت  زج  يا  هدیتسرپ  ، یهّزنم كاپ و 
.دناوخب دمآ  دهاوخ  [121: ۀحفص رد  ] نیا زا  سپ  هک  ار  « تامس » ياعد هعمج  زور  رخآ  تعاس  رد 

: دراد فیرشلا  هجرف  یلاعت  هّللا  لجع  رصع  ماما  هب  قّلعت  صاصتخا و  تهج  دنچ  زا  هعمج  زور  شاب  هاگآ 

هراشا

و دوب ، دـهاوخ  هعمج  زور  رد  ترـضح  نآ  رورـس  زا  رپ  روهظ  هکنآ  رگید  ، هدوب زور  نآ  رد  ناشیا  تداعـس  اـب  تدـالو  هکنآ  یکی 
اذه  » تسا هدمآ  هعمج  زور  رد  ترضح  نآ  هب  ّصتخم  ترایز  رد  ،و  تسا رگید  ياهزور  زا  شیب  زور  نآ  رد  جرف  راظتنا  ، ور نیازا 
دور یم  راـظتنا  هک  يزور  ، تسا هعمج  زور  نیا  «] كدـی یلع  نینمؤملل  هیف  جرفلا  ،و  كروهظ هیف  عّقوتملا  کـموی  وه  ،و  هعمجلا موی 

ياهدـیع زا  یکی  ار  نآ  ،و  هعمج زور  ندوـب  دـیع  هـکلب  [ دوـش لـصاح  شیاـشگ  ناـنموم  يارب  وـت  تـسد  هـب  ینک و  روـهظ  نآ  رد 
،و- رفک كرـش و  دوـجو  زا  ار  نیمز  ماـگنه  نآ  رد  هک  ، تسا ترـضح  نآ  روـهظ  ناـمز  رطاـخ  هب  تقیقح  رد  ندرمـش  هناـگراهچ 

نتخاس راکـشآ  اب  ،و  دـنادرگ یم  هزیکاپ  كاـپ و  ناـقفانم  نارفاـک و  نازیتس و  نید  ناراکمتـس و  دوجو  زا  مه  هاـنگ و  هب  یگدولآ 
یم دنـسرخ  رورـسم و  نشور و  زور  نآ  رد  ار  نامیا  لها  ناصاخ  لد  مشچ و  ، نید ماـکحا  ناـمیا و  مچرپ  نتـشارفارب  قح و  ۀـملک 

ار ریبک  تاولـص  زور  نیا  رد  هک  تسا  هتـسیاش  سپ  [- تشگ هدنب  ات  شراگدرورپ  وترپ  هب  نیمز  ] اّهبر رونب  ضرالا  تقرـشا  دیامن و 
نآ زاغآ  ،و  ینک تئارق  دنا  هدومرف  جـع ) ) رمألا بحاص  يارب  نآ  دـناوخ  هب  رما  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  هک  ار  ییاعد  ،و  یناوخب

دهاوخ ۀحفـص 798] ] بادرـس لامعا  رخآ  رد  ، تارایز باـب  رد  لـماک  روطب  هک  « کـتفیلخ کـّیلو و  نع  عفدا  ّمهّللا  :» تسا نیا  اـعد 
هک تسا  هدومرف  هدرک و  الما  ماّمه  نب  یلع  وبا  هب  هحور  هّللا  سدق  يورمع  ورمع  وبا  خیش  هک  ار  ییاعد  هک  تسا  بوخ  زین  و.دمآ 

راصتخا تیاعر  تهج  هب  ، تسا ینالوط  اعد  نیا  تاولـص و  نآ  نوچ  و.یناوخب  ، دنناوخب ( جع ) دّمحم لآ  مئاق  تبیغ  نامز  رد  ار  نآ 
.دننک هعجارم  عوبسالا  لامج  دّجهتملا و  حابصم  ياهباتک  هب  دنناوت  یم  نادنمقالع  میدرکن ، رکذ 

[ یناهفصا بارض  نسحلاوبا  تاولص  ]

لامعا رد  ار  نآ  سوواط  نبا  دّیس  یسوط و  خیش  تسا و  بوسنم  یناهفصا  باّرـض  نسحلا  وبا  هب  هک  ار  یتاولـص  اجنیا  رد  دراد  اج 
یتح هدش و  تیاور  ( جع ) يدهم ترضح  ام  يالوم  زا  تاولص  نیا  : هدومرف سوواط  نبا  دّیسب  مینک  رکذ  دنا  هدروآ  هعمج  زور  رصع 
هلالج لج  ادخ  هک  يرما  تهج  هب  نکن  كرت  ار  تاولـص  نیا  زگره  ، یناوخب یتسناوتن  يرذـع  تهج ، هب  ار  هعمج  زور  بیقعت  رگا 

ۀمادا رد  دّیس  هاگنآ.تسا  هدومن  هاگآ  نآ  هب  ار  ام 
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تیاور ( جع ) نامّزلا بحاص  ترـضح  زا  تاولـص  نیا  : هدومرف دجهتملا  حابـصم  رد  خیـش  اّما  ، هدرک لقن  تاولـص  نتم  اب  ار  نآ  دـنس 
اعد نآ  و.میدرکن  رکذ  هخسن  راصتخا  رطاخب  ار  نآ  دنـس  ام  تسا و  هدیـسر  یناهفـصا  باّرـض  نسحلا  وبا  تسدب  هّکم  رد  هک  هدش 

: تسا نیا 

شخب نایاپ  ناگداتـسرف و  رورـس  نآ  ، تسرف دورد  دّمحم  رب  ! ایادخ ، تسا یگـشیمه  شا  ینابرهم  رایـسب و  شتمحر  هک  ادخ  مان  هب 
ره زا  يرب  ، تفآ ره  زا  هزیکاپ  ، توکلم رد  وا  ةدـش  باختنا  ، تسلا ملاع  رد  ادـخ  هدـیزگرب  نآ  ، نایناهج راگدرورپ  ناهرب  ناربمایپ و 

ار شداینب  ایادـخ  راب  ، هتـشگ راذـگاو  وا  هب  ادـخ  نید  هکنآ  ، دـنراد وا  زا  تعافـش  دـیما  ،و  دـنرب تاجن  يوزرآ  وا  زا  هک  نامه  ، بیع
نک دیپس  ار  شیور  زورفارب و  ار  شرون  ،و  زارفارب ار  شا  هیاپ  ،و  نک زوریپ  ار  وا  تّجح  ،و  نادرگ گرزب  ار  شناهرب  ،و  شخب فرش 

هب ناگدنیآ  ناگتشذگ و  هک  يا  هدوتس  هاگیاج  رد  ار  وا  ،و  نک تیانع  دنلب  ۀبتر  زیوآ و  تسد  هاگیاج و  وا  هب  ،و  نک اطع  شلضف  و 
ناهرب ءایـصوا و  رورـس  ناشخرد و  ياه  هرهچ  اب  ناکین  ياوشیپ  نالوسر و  ثراو  نانمؤم و  ریما  یلع  رب  ،و  زیگنارب دـنرب  کشر  نآ 

!و تسرف دورد  نایناهج  راگدرورپ  ناهرب  نالوسر و  ثراو  ،و  نانمؤم ياوشیپ  یلع  نب  نسح  رب  تسرف و  دورد  نایناهج  راـگدرورپ 
ياوـشیپ نیـسحلا  نب  یلع  رب  تسرف و  دورد  ناـیناهج  راـگدرورپ  ناـهرب  ،و  نـالوسر ثراو  ،و  ناـنمؤم ياوـشیپ  یلع  نـب  نیـسح  رب 

ناهرب ،و  نالوسر ثراو  ،و  نانمؤم ياوشیپ  یلع  نب  دّمحم  رب  تسرف و  دورد  نایناهج  راگدرورپ  ناهرب  ،و  نالوسر ثراو  ،و  نانمؤم
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دورد ناـیناهج  راـگدرورپ  ناـهرب  ،و  نـالوسر ثراو  ،و  ناـنمؤم ياوـشیپ  دّـمحم  نـب  رفعج  رب  ،و  تـسرف دورد  ناـیناهج  راـگدرورپ 
یـسوم نب  یلع  رب  ،و  تسرف دورد  ، ناـیناهج راـگدرورپ  ناـهرب  نـالوسر و  ثراو  ناـنمؤم و  ياوـشیپ  رفعج  نب  یـسوم  رب  ،و  تسرف

نالوسر و ثراو  نانمؤم و  ياوشیپ  یلع  نب  دّمحم  رب  ،و  تسرف دورد  ، نایناهج راگدرورپ  ناهرب  نالوسر و  ثراو  نانمؤم و  ياوشیپ 
دورد ، نایناهج راگدرورپ  ناهرب  نالوسر و  ثراو  نانمؤم و  ياوشیپ  دّـمحم  نب  یلع  رب  ،و  تسرف دورد  ، ناـیناهج راـگدرورپ  ناـهرب 

ناربماـیپ و راـگدای  رب  ،و  تسرف دورد  ، ناـیناهج راـگدرورپ  ناـهرب  نـالوسر و  ثراو  ناـنمؤم و  ياوشیپ  یلع  نب  نسح  رب  ،و  تسرف
دّمحم و رب  ! ایادخ راب  ، تسرف دورد  ، نایناهج راگدرورپ  ناهرب  و  نالوسر ، ثراو  ،و  نانمؤم ياوشیپ  ، هتفای تیاده  رگتیادـه  ناماما و 

ياـه هیاـپ  وـت و  نید  ياـه  نوتـس  هک  ناـنآ  ، راـگزیهرپ ناـکین  ،و  وگتـسار ناـملاع  اـمنهر و  ناـیاوشیپ  نآ  ، تسرف دورد  شنادـناخ 
راـیتخا دوخ  يارب  هک  ناـنآ  مه  ، دنتـسه تنیمز  رد  وت  نانیـشناج  ،و  تیاـه هدـیرفآ  رب  وـت  ياـهتّجح  تیحو و  ناـمجرت  تدـیحوت و 

ناش یگرزب  دوخ  تمارک  هب  ،و  يداد صاصتخا  شیوخ  تخانـش  هب  ،و  يدیدنـسپ تنید  يارب  ،و  يدیزگرب تناگدنب  رب  و.يدرک و 
يدناشوپ و ناشمادنا  رب  رون  سابل  يداد و  اذغ  ناشیا  هب  تتمکح  هب  ،و  يدـنارورپ تتمعن  هب  ،و  یتفرگ ورف  تتمحر  هب  ،و  يدیـشخب

وت دورد  هک  تربمایپ  هب  ،و  يدروآرد تناگتشرف  تیامح  ششوپ و  رد  ،و  يدینادرگ دلنب  تتوکلم  رد  ار  ناشماقم 
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هتـسویپ و ناوارف  هدـنیازف  ، هزیکاـپ يدورد  ، تـسرف دورد  شنادـناخ  دّـمحم و  رب  ! ایادخ.يدیـشخب ناشتفارـش  داـب  شنادـناخ  وا و  رب 
.دنادن ار  شرامش  وت  زج  یسک  ،و  دریگن ارف  ار  نآ  وت  شناد  زج  ، دباین هطاحا  نآ  هب  وت  زج  هک  دنیاشوخ 

، تا یتسه  هب  يامنهر  تیوس و  هب  هدننک  توعد  تنامرف و  ةدنراداپب  تشور و  هار و  شخب  تایح  هک  ّتیلو  رب  تسرف  دورد  ! ایادخ
ینـالوط ار  شرمع  شخب و  رادـتقا  ار  شا  يراـی  ! ایادـخ راب.تناگدـنب  رب  وت  هاوـگ  ،و  نیمز رد  تنیـشناج  ناگدـیرفآ و  رب  تّجح  و 

نارگدادیب ةدارا  ،و  هد هانپ  ناراّکم  دنزگ  زا  و  نک ، تیافک  نادوسح  متـس  زا  ار  وا  ! ایادـخ راب.يارایب  شیاقب  لوط  هب  ار  نیمز  ،و  زاس
شتیعر و شناوریپ و  ،و  شنادنزرف شدوخ و  يارب  نک  اطع  وا  هب  ! ایادـخ راب  شخب  ییاهر  شناشگندرگ  تسد  زا  ،و  رادزاب وا  زا  ار 

نآ هب  ار  شلد  ینک و  نشور  نآ  هب  ار  شناگدید  هک  هچنآ  ایند  لها  ۀمه  شنانمـشد و  دنرب و  شنامرف  هک  نانآ  ۀـمه  شناصاخ و 
زا هچنآ  وا  تسد  هب  ! ایادـخ راب.ییاناوت  زیچ  ره  رب  وت  نیقی  هب  ، ناـسرب شیاـهوزرآ  نیرترب  هب  ترخآ  اـیند و  رد  ار  وا  ییاـمن و  داـش 

راکـشآ ار  هدش  نوگرگد  تماکحا  زا  هچنآ  ،و  نک هدنز  ار  هتفای  رییغت  تباتک  یناعم  زا  هچنآ  ،و  نادرگ هزات  ار  هدش  شومارف  تنید 
نآ اب  يا  ههبـش  هدوبن و  نآ  رد  یکـش  هک  نانچ  نآ  ددرگ  شیالآ  یب  بان و  ، نیون ، باداش وا  تسد  هب  وا و  هلیـسو  هب  تنید  ات  ، زاس

،و نک ناریو  ار  یتعدب  ره  شا  يراوتسا  اب  ، شخب ینشور  شرون  اب  ار  یتملظ  ره  ! ایادخ راب.دنامن  نآ  هارمه  یتعدب  لطاب و  ،و  دشابن
اب ار  یبوـشآ  ره  شتآ  ،و  نکـشب شیرادـیاپ  اـب  ار  یـشکندرگ  ره  تشپ  وا  تسد  هـب  نـک و  فرطرب  ار  یهارمگ  ره  شیرادـیاپ  اـب 

وا لدع  اب  ار  يرگمتس  ره  متس  نک و  شوماخ  وا  ریشمش 
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هب دنک  وا  گنهآ  هک  ار  هکره  ! ایادخ راب.نک  راوخ  شتنطلس  هب  ار  یتنطلس  ره  نادرگ و  هریچ  ینامرف  ره  رب  ار  شنامرف  ،و  زاس دوبان 
دـنک و راکنا  ار  شقح  هکره  ،و  دزاب گـنرین  وا  اـب  هک  ره  اـب  نک  رکم  زاـس و  كـاله  دزرو  ینمـشد  وا  اـب  ار  هک  ره  ناـشن و  ّتلذ 

تسرف دورد  ! ایادخ ، نکرب نب  زا  دیامن  هدارا  ار  شدای  ندناشنورف  ،و  دشوکب شرون  ندرک  شوماخ  رد  ،و  درامـش کبـس  ار  شنامرف 
ياهغارچ هک  ییایـصوا  ۀـمه  ،و  هتـشگ كاپ  نیـسح  ،و  اضق زا  دونـشخ  نسح  ،و  ارهز ۀـمطاف  ،و  یـضترم یلع  یفطـصم و  دّـمحم  رب 

ياپ نارادمامز  ّتیلو و  رب  ،و  دنا تسار  هار  راوتـسا و  ۀتـشر  زیواتـسد و  ،و  يوقت نازورف  ياهلعـشم  ،و  تیاده ياه  هناشن  ،و  یکیرات
تیاـهن هب  ،و  شخب ینوزف  ناـشتایح  لوـط  هب  ازفیب و  ناـشرمع  رب  ،و  تسرف دورد  دنتـسه  شنادـنزرف  زا  ناـماما  هک  تدـهع  هـب  دـنب 

.ییاناوت زیچ  ره  رب  وت  نیقی  هب  هک  ناسرب  ناشیورخا  يویند و  ینید و  ياهوزرآ 

بش نآ  رد  دوش  یم  هدناوخ  هعمج  بش  رد  هچنآ  تسا  راوازـس  دراد و  ار  هعمج  هبـش  مکح  مه  هبنـش  بش  یتیاور  قفاوم  هک  نادب 
.دوش هدناوخ  مه 

هتفه مایا  رد  مالّسلا  مهیلع  نیموصعم  تارایز  : مجنپ لصف 

هراشا

هر سوواط  نبا  دّیـس.اهزور  نآ  رد  نانآ  ترایز  هتفه و  ياهزور  يارب  مالّـسلا  مهیلع  نیرهاط  ۀّـمئا  مرکا و  ربمایپ  یماـسا  نییعت  رد 
ياه ترضح  یسابع  لّکوتم  هک  ینامز  : هدرک تیاور  فلد  یبا  نب  رقص  زا  دنس  رکذ  اب  هیوباب  نبا  : هدومرف « عوبسالا لامج  » باتک رد 

ترضح نآ  لاوحا  زا  نتفرگ  ربخ  يارب  يزور  ، درک سبح  ( یقارز ) دوخ نابرد  دزن  دروآ و  [ ینونک يارماس  ] رهـش هب  ار  مالّـسلا  هیلع 
ینامز ات  ، میتفگ نخس  يرد  ره  زا  میتسشن و  مه  اب  یتعاس.ما  هدمآ  امـش  ندید  يارب  : متفگ ؟ يراد يراک  هچ  : تفگ ، متفر یقارز  دزن 

؟ يا هدمآ  نم  شیپ  هچ  يارب  : دیسرپ نم  زا  زاب  ، دش تولخ  سلجم  درک و  قّرفتم  ار  مدرم  هک 
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نم يریگب ؟ مالّـسلا  هیلع  يداه  ماما  ، دوخ يالوم  زا  يربخ  هک  يا  هدمآ  ایوگ  : تفگ وا  یلو  ، متفگ خـساپ  لّوا  تروص  نامه  هب  نم 
دمحلا :» متفگ.ماوـت ةدـیقع  مه  زین  نم  ،و  تسا ّقـح  رب  وـت  يـالوم  هک  وـش  تکاـس  : تفگ ، تسا ّلـکوتم  نم  يـالوم  : متفگ ، مدیـسرت
نوریب ترـضح  نآ  دزن  زا  کـیپ  اـت  نیـشنب  یکدـنا  : تفگ.يرآ : متفگ ؟ يورب ترـضح  نآ  دزن  یهاوـخ  یم  اـیآ  : تـفگ سپـس  « هـّلل
تمدخ هب  یتقو  ، دربب ترـضح  نآ  دزن  ارم  ات  داد ، تیرومأم  ار  یکرـسپ  نآ  زا  سپ  ، دمآ نوریب  کیپ  هک  ینامز  ات  متـسشن  نم  ، دـیآ

ار ممالس  ، مدرک مالس  ناشکرابم  دوجو  هب  ! دنا هدرک  هدامآ  يربق  ناشربارب  رد  هتـسشن و  يریـصح  يور  رب  مدید  ، مدیـسر بانج  نآ 
هب هاگنآ  ، ما هدمآ  امـش  لاوحا  زا  نتفرگ  ربخ  يارب  : متفگ ؟ يا هدمآ  هچ  يارب  : دـندومرف ، منیـشنب دـنداد  روتـسد  سپـس  ، دـنداد باوج 

یمن نـم  هـب  یبیــسآ  ناـشیا  بناــج  زا  ناــمز  نـیا  رد  هـک  ، نـکم هـیرگ  : دــندومرف ترــضح.مدرک  هـیرگ  ربـق  نآ  ندــید  رطاــخ 
ار نآ  ینعم  نم  هک  هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  یثیدـح  ، نم رورـس  يا  : متفگ سپـس  « هّلل دـمحلا  :» متفگ ، دـسر

ینمـشد امـش  اب  اهنآ  ات  دینکم  ینمـشد  اهزور  اب  ] مکیداعتف ماّیالا  اوداعت  :ال  مدرک ضرع  ؟ تسا مادک  ثیدح  نآ  دندومرف  ، مهف یمن 
.میتسه ام  تساپرب  نیمز  اهنامسآ و  هک  ینامز  ات  اهزور  زا  دارم  : دندومرف [. دنزرون

نیـسحلا و نب  یلع  : هبنـش هس  ، مالّـسلا امهیلع  نیـسح  نسح و  : هبنـشود ، مالّـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  : هبنـشکی ، تسادخ لوسر  مان  : هبنش
یلع و نـب  دـّـمحم  یــسوم و  نـب  یلع  رفعج و  نــب  یــسوم  : هبنــشراهچ مالـّـسلا ، مــهیلع  دـّـمحم  نــب  رفعج  یلع و  نــب  دـّـمحم 
رد سپ  ، ماّیا ینعم  تسا  نیا.دنوش  یم  عمج  شدرگ  رب  قح  لها  هک  ، مدنزرف دنزرف  : هعمج ، مالّـسلا هیلع  نسح  مدـنزرف  : هبنـشجنپ ، نم

: دومرف هاگنآ.درک  دنهاوخ  ینمشد  امش  اب  ترخآ  رد  هک  ، دینکم ینمشد  ، ناشیا اب  ایند 

بطق زا - رگید  دنس  هب  ار  ثیدح  نیا  دّیس  سپس.دسر  وت  هب  يرازآ  مسرت  یم  متسین و  نمیا  وت  رب  هک  ورب  نک و  یظفاحادخ  نم  اب 
: تسا نیا  هبنش  زور  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  ترضح  ترایز  : هدومرف هاگنآ  ، هدرک لقن  يدنوار 

هبنش زور  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  ترضح  تایز 

دّمحم ییوت  ،و  ییوا هداتـسرف  وت  هک  مهد  یم  یهاوگ  ،و  درادـن یکیرـش  تساتکی و  ، تسین ادـخ  زج  يدوبعم  هک  مهد  یم  تداهش 
هار رد  يدومن و  یهاوخریخ  تتّما  يارب  يدـناسر و  مدرم  هب  ار  تراـگدرورپ  ياـهمایپ  وت  هک  مهد  یم  تداهـش  ،و  هّللا دـبع  دـنزرف 

ادخ
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،و يدومن ینابرهم  نمؤم  نامدرم  هب  وت  انامه  ،و  يدرک ادا  دب  وت  ةدهع  رب  قح  زا  ار  هچنآ  ،و  يدیـشوک هدیدنـسپ  زردنا  تمکح و  اب 
لها ماقم  نیرت  فیرش  هب  ار  وت  دنوادخ  سپ  ، يدرک یگدنب  گرم  ندیـسر  ات  لماک  صولخ  اب  ار  ادخ  ،و  یتفرگ تخـس  نارفاک  رب 

تسرف دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  ! ایادخ.دیناهر یهارمگ  كرش و  زا  وت  ۀلیسو  هب  ار  ام  هک  ار  يادخ  ساپـس.دنادرگ  لیان  تمارک 
ناینیـشیپ و زا  هکنآ  ره  اهنیمز و  اهنامـسآ و  لها  ۀمه  تا و  هتـسیاش  ناگدـنب  ناگداتـسرف و  ناربمایپ و  ناگتـشرف و  دوخ و  دورد  و 
بوبحم و هدیزگرب و  نیما و  تا و  هداتـسرف  ربمایپ و  هتـسیاش و  ةدنب  دّمحم  رب  ، نایناهج راگدرورپ  يا  ار  دیوگ  وت  حیبست  ناگدـنیآ 

دنلب ۀجرد  تعافـش و  ۀبترم  يرترب و  لضف و  وا  هب  ! ایادخ.هد رارق  ، تناگدنب نایم  زا  هدش  رایتخا  تصلاخ و  صاخ و  هدـنب و  كاپ و 
هک هاگنآ  ناشیا  رگا  :» يا هدومرف  وت  ایادخ.زیگنارب ! دنرب  کشر  نا  رب  ناگدـنیآ  ناینیـشیپ و  هک  يا  هدوتـس  ماقم  هب  ار  وا  نک و  اطع 
یم شزرمآ  تساوخرد  ناـشیا  يارب  زین  ربماـیپ  دـندرک و  یم  شزرمآ  بلط  ادـخ  زا  سپ  دـندمآ  یم  وت  دزن  دـندرک  متـس  دوـخ  رب 

دّمحم رب  سپ  ، مدمآ تربمایپ  دزن  مناهانگ  زا  نامیشپ  نانکرافغتسا و  نم  ! ایادخ « دنتفای یم  نابرهم  ریذپ و  هبوت  ار  ادخ  نیقی  هب  ، دومن
نم راگدرورپ  هک  لاعتم  يادخ  بناج  هب  ، تنادناخ وت و  نماد  هب  تسد  ، ام رورـس  يا.زرمایب  ار  مناهانگ  تسرف و  دورد  شنادناخ  و 

: وگب سپس  میدرگ  یم  زاب  وا  يوس  هب  مییادخ و  زا  همه.دزرمایب  ارم  ات  مروآ  یم  يور  تسوت  و 
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ور نآزا  مه  هدـیرب و  ام  زا  یحو  هک  ور  نآزا  وت  رب  يراوگوس  تسا  گرزب  هچ  ،و  میراوگوس وت  رطاخ  هب  ام  ، ام ياهلد  بوبحم  يا 
رب وت و  رب  ادخ  دورد  ، ادخ هداتـسرف  يا  ، ام رورـس  يا  ، میدرگ یم  زاب  وا  يوس  هب  مییادخ و  زا  ام  هچ  میا  هدمآ  راچد  وت  نادقف  هب  هک 
زا سپ  ، ماوت هاگرد  هب  هدنهانپ  وت و  نامهم  زور  نیا  رد  نم  ،و  تسوت زور  نآ  تسا و  هبنـش  زور  زورما.داب  تا  هزیکاپ  كاپ  نادناخ 

ییاریذـپ نم  زا  سپ  ، ینداد هانپ  هب  روأم  یلاعت  قح  يوس  زا  ،و  يزاون ناـمهم  راوگرزب و  وت  اریز  ، هد هاـنپ  نم  هب  نک و  ییاریذـپ  نم 
یلزنم قحب  ،و  دراد تنادناخ  دزن  وت و  دزن  ادخ  هک  یهاگیاج  تکرب  هب  ، هد نامهانپ  وکین  ،و  هد هانپ  ار  ام  امرف و  ییاریذپ  وکین  نک و 

.تسا نایمارگ  نیرت  یمارگ  وا  انامه  هک  هدرپس  امش  دزن  ششناد  زا  هچنآ  قحب  دنراد و  دنوادخ  دزن  نانآ  هک 

میامن ترایز  ، ترایز نیا  هب  ار  ادـخ  لوسر  متـساوخ  هاـگره  نم  : دـیوگ دـیاشخبب  شیادـخ  یمق  ساـبع  باـتک  نیا  ةدـندروآدرگ 
نآ و.مناوخ  یم  ار  ترایز  نیا  نآ  زا  سپ  ، منک یم  ترایز  هدومرف  یطنزب  میلعت  متـشه  ماـما  هک  یتروص  هب  ار  ترـضح  نآ  نسخن 

ترضح تمدخ - رـصن  یبا  نبا  : تسا نینچ  هدش  تیاور  حیحـص  دنـس  اب  هک  يا  هنوگ  هب  [ یطنزب هب  هدش  هداد  میلعت  ترایز  ] ترایز
: ییوگیم دومرف  ؟ داتسرف مالس  تاولص و  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ربمایپ  ترضح  رب  هنوگچ  زامن  زا  سپ  : درک ضرع  مالّسلا  هیلع  اضر 

رب مالس  ، ادخ ةدشرایتخا  يا  يوت  رب  مالس  ، هّللا دبع  نب  دّمحم  يا  وت  رب  مالـس  ، ادخ لوسر  يا  وت  رب  شتاکرب  ادخ و  تمحر  مالس و 
ییادـخ و ةداتـسرف  وت  هک  مهد  یم  تداهـش  ، ادـخ یحو  نیما  يا  وت  رب  مالـس  ، ادـخ ةدـیزگرب  يا  وت  رب  مالـس  ، ادـخ بوبحم  يا  وت 

هار رد  ،و  یتـفگ دـنپ  هناـهاوخریخ  ار  شیوخ  تّما  وت  هک  مهد  یم  یهاوـگ  یتـسه و  هّللا  دـبع  نب  دّـمحم  وـت  هک  مهد  یم  یهاوـگ 
داهج تراگدورپ 

ص:96

 ( ناسآ شراگن  نانجلا (  حیتافم  دیدج  www.Ghaemiyeh.comبختنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1215زکرم  هحفص 151 

http://www.ghaemiyeh.com


یم شتّما  يوس  زا  يربمایپ  هب  هک  یشاداپ  نیرتهب  ، ادخ ةداتـسرف  يا  دهد  تشاداپ  ادخ  سپ  ، يدیتسرپ گرم  نامز  ات  ار  وا  ،و  يدرک
هدوتـس و وت  انامه  يداتـسرف ، میهاربا  نادناخ  میهاربا و  رب  هک  يدورد  نیرترب.تسرف  دورد  دّمحم  نادناخ  دّـمحم و  رب  ! ایادـخ.دهد

يراوگرزب

هبنشکی زور  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  ترایز 

هیلع نینمؤملا  ریما  ترضح  نآ  هک  یلاح  رد  دوب  هدرک  هدهاشم  يرادیب  رد  ار  ( جع ) نامز ماما  هک  تسا  یسک  تیاور  هب  ترایز  نیا 
: درک یم  ترایز  تارابع  نیا  اب  تسا  ترضح  نآ  زور  هک  هبنشکی  زور  رد  ار  مالّسلا 

ود رب  ،و  تماما تمرح  هب  زبسرـس  مّرخ و  تّوبن و  تکرب  هب  روراب  نابات و  تخرد  ، یمـشاه دـنمونت  تخرد  ،و  توبن ةرجـش  رب  مالس 
هقلح ناگتـشرف  رب  وت و  رب  مالـس  ، تا هزیکاپ  كاپ و  تیب  لها  رب  وت و  رب  مالـس  (. داب اـهنآ  رب  دورد  ) حون مدآ و  تراـنک  رد  هدـیمرآ 
نیا رد  نم  تسوت و  مان  هب  وت و  زور  هبنـشکی و  زور  زورما  ، نانمؤم ریما  يا  نم  يـالوم  يا  تربق ، رب  هدـمآ  درگ  ترود و  رب  هدـننز 
یم تسود  ار  يزاون  نامهم  یمیرک و  وت  انامه  هچ  ، هد هانپ  ارم  نک و  ییاریذپ  نم  زا  نم  يالوم  يا  ، ماوت هب  هدـنهانپ  نامهیم و  زور 

وت زا  ار  نآ  مدومن و  لـیم  وت  يوسب  زور  نیا  رد  نآ  يارب  هک  ار  یـشهاوخ  روآرب  سپ  ، ینداد هاـنپ  هب  رومأـم  ادـخ  يوس  زا  يراد و 
ادخ هک  ادخ  لوسر  تیومع  رسپ  قحب  ،و  امش دزن  ادخ  ماقم  ادخ و  دزن  تتیب  لها  دلنب  هاگیاج  دوخ و  يالاو  ماقم  قح  هب  ، مراد دیما 

.دتسرف مالس  دورد و  همه  همه و  شنادناخ  وا و  رب 

ص:97

 ( ناسآ شراگن  نانجلا (  حیتافم  دیدج  www.Ghaemiyeh.comبختنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1215زکرم  هحفص 152 

http://www.ghaemiyeh.com


هبنشکی زور  رد  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  ترایز 

نامیا وت  هب  بلق  میمـص  زا  نم  تفای ، ابیکـش  دومزآ  هچنآ  هب  ار  وت  سپ  ، تدومزآ دـیرفآ  ار  وت  هکنآ  ، هدـش هدومزآ  يا  وت  رب  مـالس 
وت هب  نموم  هک  اجنآ  زا  مهاوخ  یم  وت  زا  مرابدرب و  دندروآ  ( داب ود  نآ  رب  ادخ  دورد  ) شنیـشناج تراوگرزب و  ردپ  هچنآ  رب  مراد و 

لها تیـالو  وت و  تیـالو  هب  اـهنت  نم  اـنامه  هک  شاـب  هاوـگ  سپ  ، مدرگ داـشلد  اـت  يزاـس  قـحلم  ود  نآ  ناگدـنورگ  هب  ارم  متـسه 
.ممرگلد هتشگ و  كاپ  ( داب نانآ  ۀمه  رب  ادخ  دورد  هک  ) تتیب

رد تندیرفآ  زا  شیپ  دیرفآ  ار  وت  هکنآ  تدومزآ  ، هدش هدومزآ  يا  وت  رب  مالـس  : رگید یتیاور  هب  مالّـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  تایز 
وا و رب  ادـخ  دورد  ) تراوگرزب ردـپ  هچنآ  ۀـمه  هب  ،و  مییوت ناگدـننک  قیدـصت  ناتـسود و  ام  يدوب و  ابیکـش  نومزآ  نآ  رد  ،و  اـیند

نآ ناگدـننک  قیدـصت  هک  ور  نآزا  میهاوـخ  یم  وـت  زا  ! ایادـخ میراپـس  یم  رـس  دـندروآ  ( وا رب  دورد  ) شنیـشناج )و  داـب شنادـناخ 
رب دورد  ) نانآ تیالو  هب  میتشگ  كاپ  هک  میهد  تراشب  ار  دوخ  ات  ، یناسرب الاو  ۀـجرد  هب  رواب  نیا  رطاخ  هب  ار  اـم  میدوب  ناراوگرزب 

( نانآ

هبنشود زور  رد  مالّسلا  هیلع  نسح  ترضح  تایز 

يا وت  رب  مالس  : ییوگیم مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  ترضح  ترایز  رد  ، تسا مالّسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  زور  هبنـشود  زور 
دنزرف يا  وت  رب  مالس  ، نانمؤم ریما  دنزرف  يا  وت  رب  مالس  ، نایناهج راگدورپ  ةداتسرف  دنزرف 
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مکح ناـهرب  يا  وت  رب  مالـس  ، ادـخ نیما  يا  وت  رب  مالـس  ، ادـخ ةدـیزگرب  يا  وت  رب  مالـس  ، ادـخ بوبحم  يا  وت  رب  مالـس  ، ارهز ۀـمطاف 
يا وت  رب  مالس  ، ادخ نید  رای  يا  وت  رب  مالـس  ، ادخ مکح  نایب  يا  وت  رب  مالـس  ، ادخ هار  يا  وت  رب  مالـس  ، ادخ رون  يا  وت  رب  مالـس  ، ادخ
يا وت  رب  مالـس  ، لیوأت هب  هاگآ  يا  وت  رب  مالـس  ، نیما ةدننک  مایق  يا  وت  رب  مالـس  ، رادافو رادرکوکین  يا  وت  رب  مالـس  ، داهن كاپ  رورس 
مالس ، راکشآ نیتسار و  تقیقح  يا  وت  رب  مالس  ، نمادکاپ راکزیهرپ  يا  وت  رب  مالس  ، هزیکاپ كاپ و  يا  وت  رب  مالس  ، هتفای هار  يامنهار 

.داب وت  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  ،و  یلع نب  نسح  دّمحم  ابا  يا  وت  رب  مالس  رادرک  تسار  دیهش  يا  وت  رب 

هبنشود زور  رد  مالّسلا  هیلع  نیسح  ترضح  تایز 

هک مهد  یم  یهاوگ  ، نایناهج نانز  رورس  دنزرف  يا  وت  رب  مالس  ، نانمؤم ریما  دنزرف  يا  وت  رب  مالس  ، ادخ لوسر  دنزرف  يا  وت  رب  مالس 
ادخ هار  رد  يدرک و  تدابع  هناصلاخ  ار  ادخ  ،و  يدومن رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ،و  یتخادرپ ار  تاکز  ،و  یتشاد اپب  ار  زامن  وت 

رب مالـس  تسا و  یقاب  زور  بش و  ات  متـسه و  ات  مالـس  وت  رب  نم  زا  ، تفرگ ربرد  ار  وت  گرم  ات  یتساـخرب  داـهج  هب  هتـسیاش  وحن  هب 
نادناخ
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اب مگنج  رد  ،و  تسا حلـص  رد  امـش  اب  هکنآ  اب  محلـص  رد  ، متـسه وت  نادـناخ  وت و  ۀتـسب  لد  نم  ، نم يالوم  يا  ، تا هزیکاپ  كاـپ و 
ناگتـشذگ و زا  ناتنانمـشد  رب  ادـخ  تنعل  ، مراد ناـمیا  امـش  نطاـب  رهاـظ و  راکـشآ و  ناـهن و  هب  نم  ، تسا گـنج  رد  اـم  اـب  هـکنآ 

هبنـشود زور  زورما  ، هّللا دبع  ابا  يا  نم  رورـس  يا  ، دّمحم ابا  يا  نم  يالوم  يا  ، میوج یم  يرازیب  ادخ  يوس  هب  نانآ  زا  نم  ، ناگدنیآ
هچ ، دینک ییاریذپ  وکین  دیشاب و  نم  ياریذپ  ، متسه امـش  نامهم  زور  نیا  رد  نم  تسامـش و  مان  هب  راوگرزب و  ود  امـش  زور  تسا و 
زا امش  نیقی  هب  ، دیهد هانپ  ارم  سپ  ، میامش هب  ناگدنهانپ  زا  زور  نیا  رد  نم  ،و  دیشاب شنابزیم  رامش  هکنآ  تسا  ینامهیم  تخبشوخ 

.دتسرف دورد  ناتکاپ  نادناخ  امش و  رب  ادخ  ، دینداد هانپ  ندومن و  ییاریذپ  هب  رومأم  ادخ  يوس 

هبنش هس  زور  رد  مالّسلا  مهیلع  قداص  ترضح  رقاب و  ترضح  نیدباعلا و  نیز  ترضح  ترایز 

زور نیا  رد  ار  نانشیا  نک  ترایز.تسا  مالّسلا  مهیلع  قداص  ترضح  رقاب و  ترضح  نیدباعلا و  نیز  ترضح  مان  هب  هبنـش  هس  زور 
: ترایز نیا  هب 

يا امش  رب  مالس  ، تیاده نایاوشیپ  يا  امش  رب  مالـس  ، ادخ یحو  ناّرـسفم  يا  امـش  رب  مالـس  ، ادخ ملع  ناراد  هنازخ  يا  امـش  رب  مالس 
اب ،و  نمـشد ناتنانمـشد  اب  میانیب و  امـش  ماقم  هب  ،و  اناد امـش  قح  هب  نم  ادخ  لوسر  نادـنزرف  يا  امـش  رب  مالـس  ، ییاسراپ ياه  هناشن 

متشاد تسود  هک  نانچ  ار  نانیا  نیرخآ  مراد  تسود  نم  ! ایادخ.داب امش  رب  ادخ  ياهدورد  ، ناتیادف مردام  ردپ و  ، متسود ناتناتـسود 
رفک [ تیلهاج راگزور  ناتب  ] يزع تال و  توغاط و  تبج و  هب  میوج و  یم  يرازیب  ناشیا  ربارب  رد  يدـنب  فص  ره  زا  ،و  ار ناشنیلوا 

نارورس يا  ، مزرو یم 
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شناد ةدنفاکش  يا  وت  رب  مالس  ، نانیشناج ةدبز  ،و  نادباع رورس  يا  وت  رب  مالس  ، داب امـش  رب  شتاکرب  تمحر و  ادخ و  ياهدورد  ، نم
زور نیا  رد  نم  تسامش و  زور  هبنش  هس  زور  زورما  ، نم نارورس  يا  ، رادرک راتفگ و  رد  هتفریذپ  يوگتسار  يا  وت  رب  مالـس  ، ناربمایپ

.ناتکاپ هزیکاپ و  تیب  لها  امش و  دزن  ادخ  ماقم  قح  هب  ، دیهد مهانپ  ،و  دیشاب نم  ياریذپ  ، میامش هب  هدنهانپ  امش و  نامهیم 

هبنشراهچ زور  رد  مالّسلا  مهیلع  يداه  ترضح  داوج و  ترضح  اضر و  ترضح  مظاک و  ترضح  تایز 

ترایز رد.تسا  مالسلا  مهیلع  يداه  ترضح  داوج و  ترضح  اضر و  ترضح  رفعج و  نب  یـسوم  ترـضح  مان  هب  هبنـشراهچ  زور 
: وگب ناراوگرزب  نآ 

رب مالـس  ، نـیمز ياـهیکیرات  رد  ادـخ  روـن  يا  امـش  رب  مالـس  ، ادـخ ياـهّتجح  يا  امـش  رب  مالــس  ، ادـخ ناتــسود  يا  امــش  رب  مـالس 
ادخ هار  رد  دیدیتسرپ و  هناصلاخ  ار  ادخ  یتسار  هب  ، ناتیادف مردام  ردپ و  ، ناتکاپ هزیکاپ و  نادناخ  رب  امـش و  رب  ادخ  ياهدورد  ، امش
يوس هب  نم  ، نایمدآ نایرپ و  مامت  زا  ناتنانمشد  رب  ادخ  تنعل  ، تفرگ ربرد  ار  امش  گرم  ات  دیدومن  داهج  دوب  هتـسیاش  هک  نانچ  نآ 

نب یلع  نسحلا  ابا  ای  نم  رورس  يا  ، رفعج نب  یسوم  میهاربا  ابا  ای  نم  رورس  يا  ، میوج یم  يرازیب  ناتنانمشد  زا  امش  يوس  هب  ادخ و 
نم ، دّمحم نب  یلع  نسحلا  ابا  ای  نم  رورس  يا  ، یلع نب  دّمحم  رفعج  ابا  ای  نم  رورس  يا  ، یسوم
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، مراد ییاریذپ  تساوخرد  امش  زا  تسا  هبنشراهچ  زور  هک  امش  زور  نیا  رد  ، امش راکشآ  ناهن و  هب  مراد  نامیا  ، متسه امش  ۀتسب  لد 
.ناتکاپ هزیکاپ و  نادناخ  ّقح  هب  ، دیهد مهانپ  دیشاب و  اریذپ  ارم  سپ  ، میوج یم  هانپ  امش  هاگراب  هب  و 

هبنشجنپ زور  رد  مالّسلا  هیلع  يرکسع  ترضح  ترایز 

: وگب ترضح  نآ  ترایز  رد.تسا  مالّسلا  هیلع  يرکسع  ترضح  مان  هب  هبنشجنپ  زور 

ناهرب ،و  ناربمایپ ثراو  ،و  نانمؤم ياوشیپ  يا  وت  رب  مالـس  ، ادـخ كاپ  ةدـنب  قح و  تّجح  يا  وت  رب  مالـس  ، ادـخ ّیلو  يا  وت  رب  مالس 
هتـسب لد  نم  ، یلع نب  نسح  دّمحم  ابا  ای  نم  رورـس  يا  ، داب تکاپ  هزیکاپ و  تیب  لها  وت و  رب  ادـخ  دورد  ، نایناهج راگدرورپ  مکحم 

شاـب و میاریذـپ  یکین  هب  سپ  ماوت ، هب  ةدـنهانپ  ناـمهیم و  نآ  رد  نم  تسوت و  زور  هبنـشجنپ و  زور  زور  نیا  ، ماوت تیب  لـها  وـت و 
.تکاپ هزیکاپ و  نادناخ  قح  هب  ، هد مهانپ 

هعمج زور  رد  ( جع ) نامّزلا بحاص  ترضح  تایز 

دهاوـخ روـهظ  زور  نآ  رد  ناـشیا  هک  تسا  يزور  ناـمه  تسا و  ترـضح  نآ  ماـنب  )و  جـع ) ناـمّزلا بحاـص  ترـضح  زور  هـعمج 
: وگب...دومرف

نآ هب  نایوجهر  هک  ادخ  رون  يا  وت  رب  مالـس  ، شتاقولخم نایم  رد  ادخ  ةدید  يا  وت  رب  مالـس  ، شنیمز رد  ادخ  تّجح  يا  وت  رب  مالس 
مالس ، دوش یم  هدودز  مغ  هودنا و  نانمؤم  زا  رون  نآ  هب  دنبای و  یم  هر  رون 

ص:102

 ( ناسآ شراگن  نانجلا (  حیتافم  دیدج  www.Ghaemiyeh.comبختنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1215زکرم  هحفص 157 

http://www.ghaemiyeh.com


يا وت  رب  مالـس  ، تاجن یتشک  يا  وت  رب  مالـس  ، هاوخریخ هارمه  يا  وت  رب  مالـس  ، نارود بوشآ  زا  ناساره  يا  داـهن و  كاـپ  يا  وت  رب 
زا هداد  وت  هب  هک  يا  هدعو  ققحت  رد  ادخ  ، وت رب  مالـس  ، تکاپ هزیکاپ و و  نادـناخ  رب  وت و  رب  ادـخ  دورد  ، وت رب  مالـس  ، تایح ۀمـشچ 
وت یتسود  هب  ،و  ماوت ترخآ  ایند و  نأش  هب  هاگآ  وت و  ۀتسب  لد  نم  ، نم يالوم  يا  وت  رب  مالس  ، دیامرف باتـش  ترما  روهظ  ترـصن و 
منک یم  تساوخرد  ادـخ  زا  ،و  مشک یم  راظتنا  وت  تسد  هب  ار  قح  روهظ  وت و  روهظ  میوج و  یم  بّرقت  ادـخ  يوس  هب  تنادـناخ  و 

رد تناتـسآ  رد  يادهـش  زا  تنانمـشد و  ربارب  رد  وت  ناروای  ناوریپ و  نارظتنم و  زا  ارم  دتـسرف و  دورد  دّمحم  نادـناخ  دّـمحم و  رب 
تـسوت زور  هعمج و  زور  زورما  ، تنادناخ رب  وت و  رب  ادـخ  ياهدورد  ، نامز بحاص  يا  ، نم رورـس  يا  ، دـهد رارق  تناگتفیـش  رامش 

نم ياقآ  يا  نم  دور و  یم  دیما  تحالس  هب  نارفاک  نتشک  زور و  نآ  رد  تتـسد  هب  نامیا  لها  راک  شیاشگ  تروهظ و  هک  يزور 
هاـنپ ییاریذـپ و  هب  ادـخ  يوس  زا  ناراوگرزب و  نادـنزرف  زا  يراوگرزب  نم  يـالوم  يا  وت  ماوت و  هب  هدـنهانپ  ناـمهیم و  زور  نیا  رد 

.تا هزیکاپ  نادناخ  وت  رب  ادخ  ياهدورد  ، هد هانپ  شاب و  اریذپ  ارم  سپ  ، يرومأم یهد 
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: میوگ یم  ، هدومن هراشا  ترضح  نآ  هب  میوج و  یم  لثمت  رعش  نیا  هب  ترایز  نیا  زا  سپ  نم  : هدومرف سوواط  نب  دّیس 

« نامّزلا بحاص  يا  ماوت  نامهیم  نم  * ناوخ ره  رس  رب  اجک و  ره  رد  »

روهشم ياهاعد  زا  یضعب  نایب  رد  : مشش لصف 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  حابص  ياعد  »

تسا یگشیمه  شا  ینابرهم  رایسب و  شتمحر  هک  ادخ  مان  هب 

هب شا  هدـیچیپ  مه  هب  دـیدش  ياهیگریت  اب  ار  راـت  بش  ، دروآرب شا  ییانـشور  شباـت و  ییاـیوگ  هب  ار  حبـص  ناـبز  هکنآ  يا  ، ایادـخ
شرو هلعش  ییانشور  هب  ار  دیشروخ  وترپ  ،و  دومن مکحم  شیابیز  ياه  هزادنا  رد  ار  نودرگ  رهپس  نامتخاس  ،و  داتسرف ناهج  فارطا 

اب يراگزاس  زا  شنأش  تسا و  هّزنم  شناگدـیرفآ  اب  یگنوگ  مه  تهابـش و  زا  تسا و  یلد  شتاذ  رب  هکنآ  يا  ، دزورفارب اج  همه  رد 
ار هچنآ  و  تسا ، رود  رـس  ناگدـید  زادـنا  مشچ  زا  کـیدزن و  لد  رب  ارذـگ  ياـهرواب  هب  هکنآ  يا  ، تسا رترب  شتاـقولخم  تاـّیفیک 

شناسحا اهتمعن و  زا  هچنآ  بناج  هب  ارم و  دیناباوخ  شناما  نمأ و  ةراوهاگ  رد  هکنآ  يا  ، دـناد یم  دـیآ  دـیدپ  هکنآ  زا  شیپ  یتسه 
دورد ، ایادـخ.تشادزاب نم  زا  شتردـق  فطل و  تسد  اـب  ار  تاـفآ  ثداوح و  ياهتـسد  درک و  مرادـیب  دیـشخب  نم  هب  غـیرد  یب  هک 

فرـش و ۀتـشر  نیرتدنلب  هب  تیاهنامـسیر  نایم  زا  هدـننز  گنچ  نآ  تیلهاج و  رات  هریت و  بش  رد  تیوس  هب  يامنهار  نآ  هب  تسرف 
نارود ياههاگشزغل  رد  مدق  تباث  نآ  ،و  دراد رارق  تفارش  نشور  نیرتراوتسا  ةدرگ  رب  هک  بان  كاپ و  بسح  ةدنراد  نآ 
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تمحر و ياهدیلک  اب  ار  زور  ياهرد  ! ایادخ.دنناکین ناگدیزگرب و  ناگدش و  باختنا  نیرتهب  هک  وا  نادناخ  رب  زین  ،و  تثعب زا  شیپ 
ینتورف ياه  همشچ  مبلق  روخشبآ  رد  تتمظع  هب  ناشوپب ، حالص  تیاده و  ياهسابل  نیرتهب  زا  نم  رب  ،و  اشگب ام  يور  هب  يراگتسر 

ياهراهم هب  ینادان  ییاورپ و  یب  زا  ارم  ،و  زاس يراج  نازوس  کشا  ياهدور  مناـگید  ياـه  هشوگ  زا  تتبیه  ربارب  رد  ،و  ناـشوجب ار 
رد تیوس  هب  نم  يامنهر  یـسک  هچ  دوبن  نم  لاح  لماش  ادـتبا  زا  وکین  قیفوت  اب  وت  تمحر  رگا  ایادـخ.امرف  بدا  يراوخ  تعاـنق و 

ياوه رد  نداتفاورف  زا  ار  میاهشزغل  یـسک  هچ  هاگنآ  دنک  لطاب  ياهوزرآ  لامآ و  میلـست  ارم  تتلهم  رگا  ؟و  دوب یم  نشور  هار  نیا 
جـنر و شوغآ  رد  ارم  تندرکن  يرای  نیا  دراذـگاو  ارم  تیراـی  ناطیـش  سفن و  اـب  گـنج  ماـگنه  هب  رگا  ؟و  دـنک یم  ناربج  سفن 
هب مدزن  گنچ  ای  ، متشاد اهوزرآ  تتمحر  هب  تبسن  هک  یتهج  زا  رگم  مدماین  تهگشیپ  هب  هک  ینیب  یم  ، نم يادخ.دزادنا  تیمورحم 

ياه هتـساوخ  بکرم  تسا  یبکرم  دب  هچ  سپ  ، تخاس رود  وت  لاصو  ۀـناخ  زا  ارم  مناهانگ  هک  هاگنآ  رگم  تراوتـسا  ۀتـشر  فارطا 
ابیز شربارب  رد  یتشز  ۀـمه  اب  شیاـجبان  ياـهوزرآ  دروم و  یب  ياـهنامگ  هک  سفن  نیا  رب  ياو  ، هدـش راوس  نآ  رب  مسفن  هک  لـطاب 

ما ینارـسوه  ترثک  زا  مدیبوک و  ار  تتمحر  رد  دیما  تسد  اب  ایادـخ  ! هدومن تازج  شیالوم  رورـس و  هک  وا  رب  گرم  !و  هدرک هولج 
بکترم هتشذگ  رد  هچنآ  زا  ایادخ  راب.متخیوآ  ار  متّبحم  ناتشگنا  تراوتسا  ۀتـشر  ياه  هرانک  هب  متخیرگ و  تیوس  هب  یگدنهاپ  هب 

، الوم رورس و  ییوت  نیقی  هب  هک  زاس  میاهر  هانگ  گنت  ۀماج  هب  نداتفارد  زا  نک و  یشوپ  مشچ  میاطخ  شزغل و  زا  ، مدش
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زا زیرگ  لاح  رد  هک  ار  يا  هدنامرد  ناسچ  نم  يادخ  ، ترخآ ایند و  رد  ، نم يوزرآ  هتساوخ و  ياهتنم  ییوت  ،و  نم دیما  نابیتشپ و  و 
ای ؟ ینک یم  دـیماان  هدومن  تناتـسآ  دـصق  ناباتـش  هک  ار  ییوجهر  هنوگچ  اـی  ؟ ینار یم  دوخ  زا  هتـسج  هاـنپ  وت  هب  شیوـخ  ناـهانگ 

تخـس رد  تتمحر  ياهـضوح  اریز  درک  یهاوخن  نینچ  هک  هتبلا  ،؟ هدـش تیاهـضوح  دراو  هک  ینادرگ  یم  زاـب  ار  يا  هنـشت  هنوگچ 
تیاـهن هتـساوخ و  ياـهتنم  ییوـت  ، تسا زاـب  ندـش  دراو  تساوـخرد و  يارب  هراوـمه  تفطل  هاـگرد  زیربـل و  اـهیلاس  کـشخ  نـیرت 

وفع و هاگشیپ  هب  هک  تسا  نم  ناهانگ  نیگنـس  ياهراب  نیا  ،و  متـسب ّتیـشم  دنبیاپ  هب  هک  تسا  نم  سفن  راهم  نیا  نم  يادخ.وزرآ 
هنوگنا ارم  حبـص  نیا  ! ایادخ راب.متـشاذگاو  ترهم  فطل و  هاگرد  هب  هک  تسا  نم  ةدننک  هارمگ  ياهـسوه  نیا  ،و  متخادـنا تتمحر 

زا نادرگ  ینابهاگن  نانمـشد و  گنرین  زا  زاس  يرپس  ار  مبـش  دـشاب و  هارمه  ایند  نید و  تمالـس  اب  تیادـه و  وترپ  اب  هک  نک  زاغآ 
هک ره  زا  ،و  ینک یم  تیاـنع  یهاوخب  هک  ره  هب  ار  ییاورناـمرف  ، ییاـناوت یهاوخب  هچ  ره  هب  وت  نیقی  هب  هک  سفن ، ياوه  ياـهتکاله 
رب انامه  ، تسوت تسدـب  یبوخ  یناشن ، یم  تلذ  هب  ینک  هدارا  هکره  ،و  یـشخب یم  تزع  یهاوخب  هکره  ،و  یناتـس یم  زاـب  یهاوخب 
ره ،و  هدنز هدنز ، زا  ار  هدرم  ،و  يروآ یم  نوریب  هدرم  زا  ار  هدـنز  ، بش رد  ار  زور  ،و  يروآ یمرد  زور  رد  ار  بش  ، ییاناوت زیچ  همه 

، میوگ یم  شیاتس  ساپس و  مراد و  یم  هّزنم  ار  وت  اهنت  ! ایادخ راب.تسین  وت  زج  يدوبعم.یهد  یم  يزور  باسح  یب  یهاوخب  ار  هک 
ار هدنکارپ  دوخ  تردق  اب  ؟ دـسارهن وت  زا  هاگنآ  یتسیک  وت  دـنادب  هک  تسیک  ؟و  دـسرتن وت  ماقم  زا  دسانـشب و  ار  وت  ردـق  هک  تسیک 

روش نیریش و  ياهبآ  ،و  يدومن نشور  ار  بش  ياهیکیرات  تمرک  اب  یتفاکش و  ار  مد  هدیپس  تینابرهم  اب  يدیشخب و  تفلا 
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نامدرم يارب  ار  هام  دیـشروخ و  یتخیر و  ورف  ناوارف  یناراـب  نارگ  ياـهربا  زا  يدرک و  يراـج  اراـخ  تخـس و  ياهگنـس  لد  زا  ار 
رد هکنآ  يا  يوش  ییوج  هراچ  یناوتان و  یگتسخ و  راچد  يدوب  شـشیادیپ  رگزاغآ  هچنآ  رد  هکنآ  یب  ، يداد رارق  نازورف  یغارچ 

شراگزیهرپ و نادـناخ  دّـمحم و  رب  تسرف  دورد  ، تسا هتخاس  دوخ  روهقم  انف  گرم و  هب  ار  شناگدـنب  تسا و  هناـگی  اـقب  تزع و 
ره نتخاس  فرطرب  يارب  هک  یـسک  نیرتهب  يا  ، امرف ّققحم  ار  مدیما  وزرآ و  دوخ  لضف  هب  ،و  وگ تباجا  ار  میاعد  ،و  ونـشب ارم  يادن 

دوخ هنیاپدـنلب  ياـهتبهوم  زا  سپ  ، مدروآ دورف  وت  هاگـشیپ  هب  ار  مزاـین  ، يدـش وزرآ  یناـسآ  یتخـس و  ره  يارب  هدـناوخ و  یلاحدـب 
شا هدیرفآ  نیرتهب  رب  ادخ  دورد  ،و  نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  تتمحر  هب  ، راوگرزب يا  ، راوگرزب يا  ، راوگرزب يا  نکم  مّدر  هنادیماان 

یتساک راچد  مناج  هدش و  هدیـشوپ  تملظ  ياه  هدرپ  رد  ملد  ، نم يادخ  : دیوگب دور و  هدجـس  هب  هاگنآ  همه  وا  تیب  لها  دّـمحم و 
هب هدننکرارقا  منابز  و  رایـسب ، مینامرفان  ،و  كدـنا متعاط  ، هدـمآ هریچ  نم  رب  مسفن  ياوه  هدـش و  مسفن  ياوه  بولغم  ملقع  هتـشگ و 

مارتحا هب  ، زرمایب ارم  ناهانگ  همه  ، اهمغ ةدـننک  فرطرب  يا  ، اه ناهن  ياناد  يا  ، اهبیع شوپ  هدرپ  يا  تسیچ  نم  ةراـچ  ، تسا ناـهانگ 
.نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  تینابرهم  هب  هدنزرمآ  يا  ، هدنزرمآ يا  ، هدنزرمآ يا  ، دّمحم نادناخ  دّمحم و 

هدرک و رکذ  حیـضوت  اب  هارمه  نآ  تاولـص  باتک  رد  »و  راحب » ياعد باتک  رد  ار  اعد  نیا  هّللا  همحر  یـسلجم  ۀـمّالع  : دـیوگ فلؤم 
و.متفاین هّللا  همحر  یقاب  نبا  دّیس  حابـصم  باتک  رد  زج  ربتعم  ياهباتک  رد  ار  نآ  نم  یلو  تسا  روهـشم  ياهاعد  زا  اعد  نیا  : هدومرف

حبـص ۀلفان  زا  سپ  ار  نآ  ندـناوخ  یقاب  نبا  دّیـس  هک  یلاحرد  تسا  حبـص  زامن  زا  سپ  اعد  نیا  ندـناوخ  روهـشم  : تسا هدومرف  زین 
.تسا بسانم  دوش  لمع  مادک  ره  هب  تسا و  هدومن  تیاور 
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دایز نب  لیمک  ياعد 

ریما.تسا ربمیپ  رـضخ  ياعد  تساـهاعد و  نیرتهب  زا  اـعد  نیا  : هدومرف هّللا  همحر  یـسلجم  همّـالع  ، تسا فورعم  رایـسب  ياـهاعد  زا 
رد نابعش و  ۀمین  ياهبش  رد  : هدومرف زین  تخومآ و  دوب  ترـضح  نآ  باحـصا  ّصاوخ  زا  هک  لیمک  هب  ار  نآ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 

دنمدوس ناـهانگ  شزرمآ  يزور و  ياـهرد  ندـش  هدـشوگ  نانمـشد و  دـنزگ  زا  تیاـفک  يارب  ،و  دوـش یم  هدـناوخ  هعمج  بش  ره 
حابـصم » زا ار  یتوکلم  ۀـنیجنگ  نیا  نتم  نم  دـنا و  هدروآ  دوخ  ياعد  ياـهباتک  رد  ار  نآ  سوواـط  نبا  دّیـس  یـسوط و  خیـش.تسا 

: تسا نیا  فیرش  ياعد  نآ  میامن و  یم  تیاور  « دجهتملا

نآ ربارب  رد  یتشگ و  هریچ  زیچ  ره  رب  نآ  اب  هک  تیورین  هب  ،و  هتفرگ ارف  ار  زیچ  همه  هک  تمحر  هب  ، منک یم  تساوخرد  وت  زا  ایادخ 
شربارب رد  يزیچ  هک  تتّزع  هب  يدـمآ و  قئاف  يزیچ  همه  رب  نآ  اب  هک  تتوربج  هب  هدـش و  راوخ  زیچ  همه  هدومن و  ینتورف  زیچ  ره 

زا سپ  هک  تا  هولج  هب  ،و  هتفرگ رارق  زیچ  همه  زا  رترب  هک  تا  یهاشداپ  هب  هدرک و  رپ  ار  زیچ  همه  هک  تا  یگرزب  هب  درواین و  باـت 
رون هب  ،و  هدوـمن هطاـحا  زیچ  همه  رب  هک  تملع  هب  هتـشابنا و  ار  زیچ  همه  ياـه  هیاـپ  هک  تیاـهمان  هب  تسا و  یقاـب  زیچ  همه  يدوباـن 

زرمایب ! ایادـخ ، نایاپ ره  نایاپ  يا  ،و  زاـغآ ره  زاـغآ  يا  ، بیع ره  زا  كاـپ  يا  ، رون يا  ، هتـشگ هدـنبات  نآ  وترپ  رد  زیچ  همه  هک  تتاذ 
زرمایب ایادخ ! ، دنراب یم  ورف  ار  اهرفیک  هک  ار  یناهانگ  نآ  نم  يارب  زرمایب  ! ایادخ ، درد یم  متمرح  هدرپ  هک  ار  یناهانگ  نآ  نم  يارب 
زرمایب ایادـخ ! ، دـنراد یم  زاب  ار  اعد  هک  ار  یناهانگ  نآ  میارب  زرماـیب  ! ایادـخ ، دـنزاس یم  نوگرگد  ار  اـهتمعن  هک  ار  یناـهانگ  میارب 

هب هک  ییاهاطخ  مامت  ،و  مدش بکترم  هک  ار  یناهانگ  ۀمه  میارب  زرمایب  ! ایادخ ، دنک یم  لزان  ار  الب  هک  یناهانگ  میارب 
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وت زا  ،و  مبلطیم تعافـش  تدوخ  هاـگرد  هب  وت  يدونـشخان  زا  ،و  میوج یم  یکیدزن  تیوس  هب  وت  داـی  اـب  ! ایادـخ ، متـشگ هدوـلآ  اـهنآ 
ماـهلا نم  هب  ار  تداـی  ،و  ینک نم  بیـصن  ار  دوـخ  ساپـس  ینادرگ و  کـیدزن  شیوـخ  برق  هاـگراب  هـب  ارم  تدوـج  هـب  مراتـساوخ 

هب ینک و  محر  نم  هب  ییامن و  ارادـم  نم  اب  هک  ، هداتفا راوخ و  ، نتورف يا  هدـنب  تساوخرد  ، منک یم  تساوخرد  وت  زا  ! ایادـخ ، ییاـمن
منک یم  تساوخرد  وت  زا  ! ایادـخ ، يراذـگب معـضاوت  هصرع  رد  تالاح  مامت  رد  يرادـب و  عناق  دونـشخ و  يا  هدومن  ما  يزور  هچنآ 
دزن هچنآ  هب  شلیم  هدروآ و  دورف  وت  ناتـسآ  هب  اهیراتفرگ  ماگنه  هب  ار  شزاین  راـب  هدـش و  تسدـیهت  تخـس  هک  یـسک  تساوخرد 

تتردـق ،و  هریچ ترهق  ،و  راکـشآ تنامرف  ،و  ناـهنپ تریبدـت  ـالاو و  تماـقم  گرزب و  سب  ییاورناـمرف  ! ایادـخ ، هتفاـی ینوزف  تسوت 
يا هدننک  لیدـبت  میاهیراکتـشز و  يارب  یـشوپ  هدرپ  مناهانگ و  يارب  يا  هدـنزرمآ  ! ایادـخ ، تسین نکمم  تتموکح  زا  زیرگ  ،و  ذـفان

زا مدرک و  متس  دوخ  هب  ، ما هتساخرب  تشیاتس  هب  یهّزنم و  كاپ و  ، تسین وت  زج  يدوبعم  مبای  یمن  وت  زج  ، ییابیز هب  متشز  راک  يارب 
ارم یتشز  رایسب  هچ  نم  رورس  يا  ! ایادخ متسشن  شمارآ  هب  نم  رب  تشـشخب  نم و  زا  تا  هنیرید  دای  هب  مدومن و  تأرج  ینادان  يور 

رایسب هچ  یتشادهگن و  نآ  زا  ارم  هک  یـشزغل  رایـسب  هچ  يدنادرگرب و  نم  زا  هک  یگرزب  نیگنـس و  ياهالاب  رایـسب  هچ  يدناشوپ و 
میـالب ! ایادـخ ، يدرک شخپ  مدرم  ناـیم  رد  وت  مدوبن و  نآ  هتـسیاش  هک  ییوکین  شیاتـس  رایـسب  هچ  يدرک و  رود  نم  زا  هک  دنـسپان 

ارم میاهوزرآ  يرود  هدومن و  ریگ  نیمز  ارم  هانگ  ياهریجنز  هتخاس و  مراوخ  مرادرک  هتـشذگ و  ّدح  زا  ملاع  یتشز  هدـش و  گرزب 
مندرک ادرف  زورما و  شتیانج و  اب  مسفن  شرورغ و  اب  ایند  هتخاس و  ینادنز 
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یتشز لمع و  يدب  ، تهاگرد هب  میاعد  تباجا  زا  دوشن  عنام  هک  تتّزع  هب  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  مرورـس  يا  ، هتفیرف ارم  هبوت  رد 
یتـشز زا  ، ینکن باتـش  مداد  ماـجنا  میاـهتولخ  رد  هچنآ  رفیک  رد  يزاـسم و  اوسر  یناد  یم  مناـهن  رارـسا  زا  هچنآ  اـب  ارم  مرادرک و 

نم رب  زرورهم و  لاوحا  ۀمه  رد  نم  اب  ! ایادخ ، ینکن باتش  ، متلفغ متاوهش و  يرایسب  ینادان و  ریـصقت و  موادت  راتفر و  يدب  رادرک و 
وا زا  ار  مراک  رد  فطل  رظن  یتحاراـن و  ندـش  فرطرب  اـت  ؟ مراد ار  هک  وت  زج  ، اراـگدرورپ ، ایادـخ ، رگنب فطل  ةدـید  هب  مراـک  ره  رد 

يراـکبیرف زا  مدرک و  يرویپ  نآ  رد  ار  مسفن  ياوه  هک  یتخاـس  يراـج  نم  رب  ار  یمکح  ، نم رورـس  نم و  يادـخ.منک  تساوخرد 
هیاـپ رب  ناسنیدـب و  سپ  ، دوـمن شیراـی  ما  هدارا  راـیتخا و  رما  نیا  رب  تفیرف و  لد  شهاوـخ  هب  ارم  سپ  ، مدیـسارهن منمـشد  شیارآ 

چیه ارم  ،و  اهنیا همه  رد  تساوت  نا  زا  اهنت  تجح  سپ  ، مدومن تفلاخم  تتاروتسد  زا  یخرب  اب  ،و  متشذگ تدودح  زا  میاه  هتـشذگ 
یهاتوک زا  سپ  کنیا  نم  يادـخ  يا  ، هدومن ممزلم  تشیامزآ  نامرف و  هدـش و  يراج  تیاضق  يوس  زا  نم  رب  هچنا  رد  تسین  یقح 

اب نانک  تشگزاب  ، شزرمآ بلاط  تشذـگ  يایوج  ، لد هتـسکش  ، نامیـشپ ، هاوخرذـع سفن  ياهـشهاوخ  رد  يور  هدایز  تدابع و  رد 
ادـیپ مروآ  ور  نآ  هب  هک  یهاگهانپ  هن  مبایب و  هدزرـس  نم  زا  هچنآ  زا  یهاگزیرگ  هکنآ  یب  ، هانگ هب  فارتعا  ناعذا و  رارقا و  تلاـح 

نک و محر  ما  یلاحدب  هب  ،و  ریذپب ار  مرذع  سپ  ایادخ ! ، ییاجنگب تریگارف  تمحر  رد  ارم  ،و  یـشاب مرذـع  ياریذـپ  هکنیا  زج  ، منک
یناوتان رب  ! اراگدرورپ ، هانگ مکحم  دنب  زا  زاس  میاهر 
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هدوـب ما  هیذـغت  نم و  رب  یکین  شرورپ و  داـی و  شنیرفآ و  رگزاـغآ  هک  يا.نک  محر  مناوختـسا  یمرن  متـسوپ و  یکزاـن  ممـسج و 
خزود شتآ  هب  ارم  ایآ  مراگدرورپ ، رورس و  نم و  يادخ  يا  ، نم رب  تناسحا  ۀنیشیپ  ،و  تتـسخن مرک  نامه  هب  شخبب  ارم  نونکا  ، يا
ترکذ هب  نآ  وترپ  رد  منابز  تفرگ و  ینـشور  وت  تخانـش  رون  زا  ملد  هکنآ  زا  سپ  تا و  یگناـگی  هب  رارقا  زا  سپ  ، ییاـمن باذـع 

ربارب رد  ما  هناعــضاخ  تساوـخرد  فارتـعا و  رد  تقادـص  زا  سپ  دــش و  زیربـل  تقــشع  زا  مـنورد  هـکنآ  زا  سپ  تـشگ و  اـیوگ 
هب هک  ار  نآ  ای  ینک  هابت  ار  تا  هدرورپ  هک  یتسه  نآ  زا  رتراوگرزب  وت  تسا و  دـیعب  رایـسب  نآ  هچ  منک  یمن  رواب  ، تا يراگدرورپ 

يدرک محر  وا  هب  يا و  هدومن  تیافک  دوخ  هک  ار  نآ  ای  ینارب  دوخ  زا  يداد  هانپ  هک  ار  نآ  اـی  ییاـمن  رود  يا  هدومن  کـیدزن  دوخ 
هدجـس تتمظع  يارب  هک  ییاهتروص  رب  ار  شتآ  ایآ  ، میالوم مدوبعم و  مرورـس و  يا  متـسناد  یم  شاک  يا  !؟ يراذـگاو الب  جوم  هب 

رب مه  هدش و  ایوگ  نانک  حدم  تساپـس  هب  تدـیحوت و  هب  هناقداص  هک  ییاهنابز  رب  زین  ینک و  یم  ّطلـسم  هدـش  هداهن  نیمز  رب  نانک 
تهاگشیپ رد  هک  اجنآ  ات  هتفرگ  ارف  ار  اهنآ  وت  هب  تفرعم  هک  ییاهداهن  رب  هدرک و  فارتعا  تیدنوادخ  هب  قیقحت  هیاپ  رب  هک  ییاهلد 

نیا اتفگـش  ، دنا هدوب  وت  شزرمآ  يایوج  نانکرارقا  دنا و  هتفاتـش  تیاههاگـشتسرپ  يوس  هب  هناقاتـشم  هک  ییاضعا  هب  هدـش و  عضاخ 
زا وت  راگدرورپ و  يا  ، راوگرزب يا.هدشن  هداد  يربخ  نینچ  وت  لضف  زا  تسین و  وت  هب  ینامگ  نینچ  زگره  ! ینازوسب شتآ  هب  ار  همه 

نیا هکنآ  اب  ، یهاگآ درذـگ  یم  شلها  رب  اهیراوگان  از  هک  هچنآ  نآ و  ياهرفیک  ایند و  هودـنا  مغ و  زا  یکدـنا  ربارب  رد  ما  یناوتاـن 
،و ترخآ يالب  ربارب  رد  مبات  دوب  دهاوخ  هنوگچ  سپ  ، تسا هاتوک  شتّدم  كدنا و  شیاقب  مک  شگنرد  يراوگان  هودنا و  مغ و 
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لها يارب  یفیفخت  تسا و  يدـبا  شهاگیاج  ینالوط و  شنامز  هکنا  لاح  مناج و  مسج و  رب  ناـهج  نآ  رد  اـهیراوگان  ندـمآ  دورف 
شربارب رد  دنرواین  بات  هک  تسا  يزیچ  نیا  تسین و  وت  يدونـشخان  ماقتنا و  مشخ و  زا  زج  الب  نآ  ۀیام  هک  ارچ  ، وب دهاوخن  الب  نآ 
يا.مأوت ةدـنامرد  ریگ و  نیمز  ، کچوک راوخ و  ، ناوتان ةدـنب  نم  هکنآ  لاح  ؟و  نم هب  دـسر  هچ  اـت  نم  رورـس  يا  ، نیمز اهنامـسآ و 

هب میراتفرگ  نیمادـک  يارب  منک و  هوکـش  تترـضح  هب  میاـهدرد  زا  کیمادـک  يارب  ، میـالوم رورـس و  مراـگدرورپ و  نم و  يادـخ 
رد ارم  رگا  سپ  ، شنامز الب و  ندـش  ینالوط  يارب  اـی  ، شا یتخـس  باذـع و  یکاـندرد  يارب  اـیآ.میزیرب  کـشا  ملاـنب و  تهاـگرد 

، يزادنا ییادج  تناتـسود  ناقـشاع و  نم و  نایم  ،و  ینک عمج  تباذع  لها  نم و  نیب  ،و  یهد رارق  تنانمـشد  اب  تازاجم  تبوقع و 
نم يادخ  يا  مریگ  منک و  ربص  هنوگچ  تقارف  رب  یلو  ، مزرو یئابیکـش  تباذع  رب  هک  ضرف  رب  ، مراگدرورپ الوم و  اقآ و  ادـخ و  يا 

هکنآ لاح  منیزگ و  تنوکـس  ، شتآ رد  هنوگچ  ای  مروآ  بات  ار  تمرک  زا  یـشوپ  مشچ  هنوگچ  اما  ، منک ربص  تشتآ  یگدنزوس  رب 
يراذگب دازآ  نتفگ  نخـس  رد  ارم  رگا  ، مروخ یم  هناقداص  دنگوس  میالوم  اقآ و  يا  تتّزع  هب  سپ.تساوت  وفع  تشذگ و  نم  دیما 

هک نانآ  گناب  نوچمه  ، مرادرب گناب  تهاگرد  هب  نادنموزرآ و  ۀلان  دننامه  مهد  رس  هلان  تخس  تهاگشیپ  هب  خزود  لها  نایم  رد 
ییاجک : منز یم  تیادص  دنشاب و  یم  يزیزع  نادقف  هب  التبم  هک  نانوچ  منک  هیرگ  تناتسآ  هب  هنیآ  ره  دنتـسه و  یـسرداد  ناهاوخ 

ناتـسار و ياهلد  بوبحم  يا  ، سردایرف ناگدـنهاوخ  سردایرف  يا  ، نافراع يوزرآ  تیاهن  يا  ییاجک  يرآ  ، ناـنمؤم تسرپرـس  يا 
اب شتفلاخم  يارب  هک  یناملـسم  ةدنب  يادص  يونـشب  خزود  رد  هک  هدوتـس  ،و  هّزنم يادخ  يا  ، تسا نینچ  نیا  ایآ  نایناهج  دوبعم  يا 

ینادنز وت  تاروتسد 
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رد هکنآ  لاح  ،و  هدـش سوبحم  شتیانج  مرج و  ّتلع  هب  خزود  تاکرد  نایم  هدیـشچ و  یناـمرفان  رطاـخ  هب  ار  شباذـع  هزم  هدـش و 
تتّیبوبر هب  ،و  دناوخ یم  ار  وت  تدیحوت  لها  نابز  اب  ،و  تسوت تمحر  دنموزرآ  هکنآ  ۀلان  نوچمه  ، دـنز یم  هلان  تخـس  تهاگرد 

شتآ ای  دراد  تا  هتـشذگ  يرابدرب  هب  دـیما  هکنآ  لاح  دـنامب و  باذـع  رد  هنوگچ  ، نم يالوم  يا  دـیوج ، یم  لّسوت  تهاگـشیپ  هب 
هک یلاـحرد  دـنازوسب  ار  وا  شتآ  ۀلعـش  هنوـگچ  اـی  دراد  وزرآ  ار  وـت  تمحر  شـشخب و  هک  یلاـحرد  دروآ  درد  هب  ار  وا  هنوـگچ 
رد هنوگچ  ای  ، يراد ربخ  شا  یناوتان  زا  هکنآ  لاح  دریگب و  ربرد  ار  وا  شتآ  هنوگچ  ای  ینیب  یم  ار  شیاج  يونـش و  یم  ار  شدایرف 

مشخ اب  ار  وا  باذع  ياه  هتشرف  هنوگچ  ای  ، یناد یم  ار  شا  يوگتسار  هک  یلاحرد  دوش  هدناشک  وس  نآ  وس و  نیا  هب  خزود  تاقبط 
دشاب و هتـشاد  دیما  خزود  زا  يدازآ  رد  ار  تشـشخب  تسا  نکمم  هنوگچ  ای  ، دناوخ یم  تیراگدرورپ  هب  ار  وت  هکنآ  لاح  دـننارب و 
زا هن  تسین و  نیا  وت  هب  ام  نامگ  زگره  ، تسا رود  سب  وت  يزاون  هدـنب  زا  روما  نیا  ۀـمه  ؟ يراذـگاو لاح  نامه  هب  اجنا  رد  ار  وا  وت 
هک مناد  یم  نیقی  هب  سپ  ، دراد یتهابـش  يا  هدرک  راتفر  دیحوت  لها  اب  تناسحا  یبوخ و  زا  هک  هچنآ  هب  هن  دـنیوگ و  نینچ  وت  لضف 

رساترس هنیآ  ره  ، دش یمن  رداص  شتآ  رد  تنانمشد  ندوب  یگـشیمه  هب  تمکح  دوبن و  نارکنم  ندیـشک  باذع  هب  رد  تنامرف  رگا 
دای دـنگوس  تیاهمان  تسا  سّدـقم  هک  وت  اّما  ، دوبن یهاـگیاج  رارق و  اـجنا  رد  يدـحا  يارب  يدرک و  یم  تمالـس  درـس و  ار  خزود 

وت مه  يرادب و  هنادواج  یگـشیمه و  اجنا  رد  ار  نایوج  هزیتس  يزاس و  رپ  یمدآ  هچ  يرپ و  هچ  نارفاک  همه  زا  ار  خزود  هک  يدرک 
قـساف دـننامه  نمؤم  اـیآ  » هک يدومرف  لّـضفت  هناـمیرک  تیاـهتمعن  اـب  يدرک و  ادـتبا  هتفگ  نیا  هب  تسا  ـالاو  هتـسجرب و  تیاـنث  هک 

ینامرف هب  يدومن و  رّدقم  هک  یتردق  هب  مراتساوخ  وت  زا  ، نم رورس  ادخ و  يا  « دنتسین يواسم  ، هن ؟ تسا
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تعاس نیا  رد  بش و  نیا  رد  هک  یتخاس  هریچ  يدرک  شیارجا  وا  رب  هک  یسک  رب  يدومن و  شراوتسا  همه  رب  يداد و  شتیمتح  هک 
ینادان ره  متخاس و  ناهنپ  هک  ار  یتشز  راک  ره  متـشگ و  هدولآ  نآ  هب  هک  یهانگ  ره  مدـش و  بکترم  هک  یمرج  ره  یـشخبب  نم  رب 

ناگدنـسیون هب  ار  نآ  تبث  روتـسد  هک  یتشز  راک  ره  نایع و  ای  متخاس  ناهن  ، راکـشآ اـی  مدرک  ناـهنپ  هاوخ  متفرگ  راـکب  ار  نآ  هک 
دوخ میاضعا و  رب  هوالع  يداد  رارق  نم  رب  یناهاوگ  زین  ار  نانآ  یتشامگ و  دنز  رـس  نم  زا  هچنآ  طبـض  رب  هک  نانآ  يداد  راوگرزب 

يدناشوپ و تلـضف  اب  یتخاس و  ناهنپ  تتمحر  اب  نیقی  هب  دنام و  ناهنپ  نانآ  زا  هک  هچنآ  رب  دهاش  يدوب و  نم  بقارم  اهنآ  زا  رتارف 
هک یقزر  اـی  يدرتـسگ  هک  یکین  ّرب و  اـی  يدوـمن  لّـضفت  هک  یناـسحا  اـی  يدرک  لزاـن  هـک  يزیچ  ره  زا  مهاوـخ  یم  وـت  زا  هـکنیا 

يالوم يا  ، نم رورـس  يا  نم  يادـخ  يا  ! اراگدرورپ ، اراگدرورپ ، اراگرورپ ، یناشوپب هک  ییاطخ  ای  يزرمایب  هک  یهانگ  اـی  يدـنکارپ 
يراداـن یتسدــیهت و  ياـناد  يا  ما  یناوتاـن  یناـشیرپ و  زا  هاـگآ  يا  ، تـسوا تـسد  هـب  مراـهم  هـک  یــسک  يا  ، مراد راــیتخا  نـم و 

ۀمه هک  تیاـهمان  تافـص و  نیرت  گرزب  تسدـق و  تّقح و  هب  منک  یم  تساوـخرد  وـت  زا  ! اراـگدرورپ ! اراـگدرورپ ! اراـگدرورپ ، ما
هکنآ ات  ییامرف  لوبق  تهاگـشیپ  رد  ار  ملامعا  يرادـب و  هتـسویپ  تیرازگتمدـخ  هب  ینک و  داـبآ  تداـی  هب  زور  بش و  زا  ار  متاـقوا 

يا ، مراد هیکت  وا  رب  هکنآ  يا  ، نم رورـس  يا  ، ددرگ هدـنیاپ  وت  تمدـخ  رد  ملاح  دـشاب و  هراومه  وسمه و  ، گنهامه مداروا  لامعا و 
شخب و ورین  تتمدـخ  هار  رد  ار  میاضعا  مراگدرورپ  يا  ، مراگدرورپ يا  ، مراگدرورپ يا  ، مرب وا  يوس  هب  اهنت  ار  ملاح  هوکـش  هکنآ 

ششوک ،و  نک مکحم  تّمه  مزع و  رب  ار  ملد 
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مباتشب تیوس  هب  نازاتشیپ و  ياهنادیم  رد  منارب  تیوس  هب  ات  راد  ینازرا  نم  هب  ار  تتمدخ  هب  نتسویپ  رد  ماود  تیاورپ و  ياتسار  رد 
هاج زا  ناگدروآ  نیقی  نوچ  موش و  کیدزن  وت  هب  ناصلخم  دـننامه  ناقاتـشم و  نایم  رد  میآ  تبرق  يوک  هب  ناگدنباتـش و  نایم  رد 

دزرو رکم  نم  اب  سکره  ،و  نک شدصق  وت  دنک  دصق  يدب  هب  ارم  سکره  ایادـخ.میآ ! درگ  تراوج  رد  نامیا  لها  اب  مسارهب و  وت 
هب هبتر  رد  ناشنیرت  صوصخم  وت و  هب  تلزنم  رد  ناشنیرت  کـیدزن  ،و  دوخ دزن  تناگدـنب  نیرتدـنم  هرهب  زا  ارم  ،و  نک رکم  وا  اـب  وت 
نک رظن  نم  هب  تیراوگرزب  اب  نک و  دوج  نم  هب  تدوج  اب  ایادخ ! ، وت لضف  هب  زج  دـیاین  تسد  هب  همه  نیا  اریز  ، نادرگب تهاگـشیپ 

خـساپ اـب  راذـگ  ّتنم  نم  رب  ارف و  ادیـش  هتفیـش و  تتبحم  هب  ار  ملد  ،و  نک اـیوگ  ترکذ  هب  ار  مناـبز  رادـهاگن و  ارم  تـتمحر  اـب  و 
دوخ زا  تساوخرد  اعد و  هب  يداد و  نامرف  یگدـنب  هب  ار  تناگدـنب  وت  اریز  ، شخبب ار  مهانگ  راـگنا و  هدـیدان  ار  مشزغل  تیوکین و 

بناج هب  اهنت  ار  متـسد  متـشاد و  وت  يوس  هب  يور  اهنت  نم  راگدرورپ  يا  سپ  ، يدـش نماض  نانآ  يارب  ار  اعد  تباجا  يدرک و  رما 
دیماان تلضف  زا  ار  مدیما  ،و  یناسرب میوزرآ  هب  ارم  ینک و  تباجا  ار  میاعد  هک  مهد  یم  دنگوس  تتّزع  هب  ار  وت  سپ  ، مدرک زارد  وت 

زج هک  ار  نآ  زرمایب  ، يوش یم  دونشخ  تا  هدنب  زا  دوز  هک  ییادخ  يا  ، ینک تیافک  نم  زا  یمدآ  يرپ و  زا  ار  منانمشد  ّرش  ،و  ینکن
هب نک  محر  ، تسا يرگناوت  شتعاط  افـش و  شدای  اود و  شمان  هکنآ  يا  ، یهد یم  ماجنا  یهاوخب  هچره  وت  انامه  ، درادن يزیچ  اعد 

تشحو شخب  ینشور  يا  ، اهالب هدننکرود  يا  اهتمعن  ةدنزیرورف  يا  ، تسا نازیر  کشا  شگربوزاس  دیما و  شا  هیامرـس  هک  یـسک 
، تسرف دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  هتخومآان  ياناد  يا  ، اهیکیرات رد  ناگدز 
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.شنادناخ زا  هتسجخ  ناماما  رب  شربمایپ و  رب  ادخ  ناوارف  مالس  دورد و  ،و  دیاش ار  وت  نک  نانچ  نم  اب  و 

تارشع ياعد 

خیـش دّـجهتملا  حابـصم  باتک  زا  ار  نآ  ام.دوش  یم  هدـید  توافت  نآ  ياه  هخـسن  نیب  ام  تسا و  ربتعم  رایـسب  ياـهاعد  زا  اـعد  نیا 
.تسا هعمج  رصع  زا  دعب  نآ  ندناوخ  يارب  تقو  نیرتهب  تسا و  بحتسم  ماش  حبص و  ره  رد  نآ  ندناوخ.مینک  یم  لقن  یسوط 

ادـخ زج  يدوبعم  ،و  تسادـخ صاـخ  شیاتـس  ادـخ و  تسا  هّزنم  تسا  یگـشیمه  شا  یناـبرهم  رایـسب و  شتمحر  هک  ادـخ  ماـن  هب 
هب ماگنه و  بش  ادخ  تسا  هّزنم  كاپ و  ، گرزب يالاو  يادخ  ددـم  هب  زج  تسین  ییورین  شبنج و  ،و  رترب یفـصو  ره  زا  وا  ،و  تسین
ادخ تسا  هّزنم  كاپ و  ، دادماب هاگماش و  رد  ادـخ  تسا  هّزنم  كاپ و  ، رـصع هاگ  هب  ناهاگحبـص و  ادـخ  تسا  هّزنم  كاپ و  ، زور هاگ 
رهظ هک  یهاگ  ماگنه و  بش  ،و  نیمز اهنامـسآ و  رد  تسوا  يارب  شیاتـس  ، دییآرب حبـص  هب  هک  یهاگ  دـییآرد و  بش  هب  هک  هاگنآ 
یم یگدـنز  شگرم  زا  سپ  نیمز  هب  و  دزاس ، یم  جراخ  هدـنز  زا  ار  هدرم  ،و  دروآ یم  نوریب  هدرم  زا  ار  هدـنز  هک  وا  مه  ، دـینک یم 

نادـب ار  وا  هچنآ  زا  ، تّزع راـگدرورپ  تراـگدرورپ  تسا  هّزنم  ، دـیوش یم  هدروآ  نوریب  اـهربق  زا  مه  امـش  هنوگ  نیمه  هب  ،و  دـشخب
تـسا هّزنم  توکلم  ییاورنامرف و  بحاص  تسا  هّزنم  ، نایناهج راگدرورپ  ار  يادـخ  ساپـس  نالوسر و  رب  مالـس  دـننک و  یم  فصو 

هّزنم ، یکاپ تیاهن  ياراد  راد ، هرطیـس  قح  رب  ياورنامرف  نامه  ، تمظع یـشنم و  گرزب  ةدـنراد  تسا  هّزنم  ، رادـتقا تّزع و  بحاـص 
ةدـنیاپ تسا  هّزنم  ، یکاپ تیاـهن  ياراد  ، هدـنز ياورناـمرف  يادـخ  تسا  هّزنم  ، دریم یمن  زگره  هک  يا  هدـنز  ياورناـمرف  يادـخ  تسا 

، مرترب راگدرورپ  تسا  هّزنم  ، مگرزب راگدرورپ  تسا  هّزنم  ، هدنیاپ رادیاپ  تسا  هّزنم  ، رادیاپ
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كاـپ و ، بیع یتـشز و  ره  زا  تسا  هبترمدـنلب  وا و  تسا  هّزنم  ، رترب ۀـبترم  دـنلب  نآ  تسا  هّزنم  ، هدـنیاپ دوـخ  هب  هدـنز  نآ  تـسا  هّزنم 
تسا هّزنم  ، هتخومآان ياناد  نآ  تسا  هّزنم  ، تلفغ یب  ةدنیاپ  نآ  تسا  هّزنم  ، حور ناگتـشرف و  راگدرورپ  ام و  راگدرورپ  ، تسا هزیکاپ 

رد ، ایادخ ، هاگآ فیطل  تسوا  دـنباین و  رد  ار  وا  اه  هدـید  دـبایرد و  ار  اه  هدـید  هکنآ  تسا  هّزنم  ، اهیندـیدان اهیندـید و  ةدـننیرفآ  نآ 
شنادـناخ و دّـمحم و  رب  تسرف  دورد  سپ  ، لـماک یتمالـس  تکرب و  ریخ و  تمعن و  رد  مدوب  وت  بناـج  زا  هک  مدرک  حبـص  یلاـح 
ار تتمارک  لـضف و  یتمالـس و  يراذگرکـش و  ، نک ماـمت  خزود  شتآ  زا  تاـجن  اـب  نـم  رب  ار  یتمالـس  تاـکرب و  ریخ و  تـمعن و 

ماش حبص و  تتمعن  هب  هتشگ و  زاین  یب  تناسحا  هب  متفای و  تیاده  ترون  هب  ! ایادخ ، امرف ما  يزور  متـسه  هدنز  هک  یهاگ  ات  هراومه 
نالماح نـالوسر و  ناربماـیپ و  ناگتـشرف و  همه  مریگ  یم  هاوگ  ،و و  تسا سب  ارم  وت  یهاوگ  مریگ و  یم  هاوگ  ار  وت  ! ایادـخ ، مدرک

یکیرـش و یب  هناگی و  ، تسین وت  زج  يدوبعم  ، ادخ ییوت  انامه  هکنیا  رب  ار  تیاه  هدـیرفآ  ۀـمه  نیمز و  اهنامـسآ و  نانکاس  شرع و 
یناریم و یم  ینک و  یم  هدنز  ، ییاناوت زیچ  ره  رب  وت  هکنیا  تسا و  وت  ةداتـسرف  هدـنب و  ( شنادـناخ وا و  رب  ادـخ  دورد   ) دّـمحم هکنیا 

تـسا یندمآ  تمایق  تسا و  قح  ناگدرم  ندش  هتخیگنارب  خزود و  تشهب و  هک  مهد  یم  یهاوگ  يزاس و  یم  هدـنز  یناریم و  یم 
رب نانمؤم  ریما  بلاط  یبا  نب  یلع  هک  مهد  یم  تداهـش  تخیگنا و  دـهاوخرب  ار  ناگدرم  ادـخ  هکنیا  تسین و  نآ  رد  يدـیدرت  هک 

دنهارمگ هن  ، دنا هتفای  هر  رگ و  تیاده  ناماما  شنادنزرف  زا  نایاوشیپ  تسا و  قح  رب  قح 
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ناـیم زا  ناگدـش  باـختنا  نیرتـهب  وـت  صلاـخ  ناگدـنب  ،و  وـت زوریپ  بزح  ،و  وـت ةدـیزگرب  ءاـیلوا  ناـنآ  هکنیا  هدـننک و  هارمگ  هن  و 
یتخاس و دوخ  صاخ  تناگدـنب  نایم  زا  يدـیزگرب و  تنید  ناـیب  يارب  هک  دنتـسه  یناگدـش  هدـیزگرب  نیرتهب  دـناوت و  تاـقولخم 

نیا ! اـهلا راـب  ، داـب ناـنآ  رب  تتاـکرب  تمحر و  مالـس و  دورد و  ، يداد رارق  تّـجح  ناـیناهج  رب  يدـیزگرب و  تناگدـنب  رب  ار  ناـشیا 
رب وت  انامه  ، یـشاب دونـشخ  نم  زا  هک  یلاحرد  ینک  يراج  منابز  رب  تمایق  زور  رد  ار  نآ  ات  ، نک تبث  نم  يارب  دوخ  دزن  ار  تداهش 
هک یساپس  ، ساپس ار  وت  ایادخ ! ، دریگن نایاپ  شماجنا  دور و  الاب  شزاغآ  هک  یـساپس  ساپـس  ار  وت  ! ایادخ.ییاناوت یهاوخ  یم  هچنآ 

هراومه و یـساپس  ، ساپـس ار  وت  ایادـخ.دنک ! حـیبست  ناـنچ  نآ  ار  وت  تسا  نآ  رب  هکره  نیمز و  دـشک و  شود  رب  وـت  يارب  نامـسآ 
منت و رب  ملد و  رد  دوش  نایامن  هک  یـساپس  ، دماجنایب وت  هب  دشاب و  وت  راوازـس  اهنت  دشابن و  شیارب  ینایاپ  تسـسگ و  هک  یگـشیمه 

منام اهنت  هناگی و  دـسر و  ارف  مگرم  هک  هاگنآ  میاپ و  ریز  مرـس و  يالاب  میور و  شیپ  نم و  زا  سپ  نم و  زا  شیپ  نم و  اب  نم و  دزن 
تافص ۀمه  يارب  ساپـس  شیاتـس و  ار  وت  !و  ایادخ ، نم رورـس  يا  ، موش هتخیگنارب  هدنز و  هک  یهاگ  ساپـس  ار  وت  وش و  یناف  سپس 

دونــشخ نآ  زا  يراد و  هدیدنــسپ  اـم  راـگدرورپ  يا  ار  نآ  هـک  ، ناــیاپ یب  دــنلب و  یــساپس  ، تیاــهتمعن ۀــمه  رب  تا و  هدیدنــسپ 
ام هب  هـک  وـم  راـت  ره  ربارب  رد  ،و  ندوـشگ تـسب و  ره  نتفاـی و  تـسد  ره  ندیـشون و  ندروـخ و  ره  رب  ساپـس  ار  وـت  ! ایادـخ ، يوـش

ساپس ار  وت  دنادن و  تشناد  زج  ار  نآ  تیاهن  هک  یساپس  ساپـس  ار  وت  تا و  یگدنیاپ  هب  هدنیاپ  یـساپس  ساپـس  ار  وت  ! ایادخ ، يداد
زج هک  یساپس  ساپس  ار  وت  دهاوخن و  ّتتیشم  زج  ار  نآ  نایاپ  هک  یساپس 
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زا سپ  ، تتشذگ رب  ساپس  ار  وت  یتسناد و  هکنآ  زا  سپ  تا  يرابدرب  رب  ساپس  ار  وت  تسین و  شا  هدنیوگ  يارب  يدزم  وت  يدونشخ 
ةدننیرفآ يا  ساپس  ار  وت  ساپس و  هدنرب  ثرا  هب  يا  ساپس  ار  وت  ساپس و  ۀمـشچرس  يا  ساپـس  ار  وت  يدوب و  اناوت  باذع  رب  هکنآ 

يا ساپس  ار  وت  و  ساپس ، رادیرخ  يا  ساپس  ار  وت  ساپس و  ةدنروآدیدپ  يا  ساپس  ار  وت  ساپس و  تیاهن  يا  ساپـس  ار  وت  ساپس و 
دـجم و يا  ، اـناوت هاپـس  يا  دـهع  هب  راداـفو  يا  ، هدـعو تسار  يا  ساپـس  ار  وت  ساپـس و  هنیرید  يا  ساپـس  ار  وت  ،و  ساپـس بحاـص 

ياراد يا  ، نامـسآ تفه  يالاب  زا  تایآ  ةدنروآ  دورف  يا  ، اه هتـساوخ  يوگخـساپ  يا   ، هیاپ دنلب  يا  ساپـس  ار  وت  رادـیاپ و  تتمظع 
ةدننک نوگرگد  يا  ، رون يوس  هب  دـنیاهیکیرات  رد  هک  نانآ  ةدـنروآ  نوریب  يا  اهیکیرات و  لد  زا  رون  ةدـنروآرد  يا  ، گرزب تاکرب 

تباذع يا  هبوت و  ياریذـپ  يا  هانگ و  ةدـنزرمآ  يا  ساپـس  ار  وت  ! ایادـخ تشهب ، بتارم  رد  تانـسح  ةدـنرب  الاب  ،و  اهیکین هب  ناهانگ 
هک یهاگ  بش  رد  ساپـس  ار  وت  ! ایادـخ.تسا وت  يوس  هب  همه  تشگزاب.تسین  وت  زج  يدوبعم  ، ّدـح یب  ياطع  بحاص  يا  تخس و 

دادعت هب  ساپـس  ار  وت  ،و  ایند ترخآ و  رد  ساپـس  ار  وت  ددرگ و  یم  راکـشآ  هک  هاگنآ  زور  رد  ساپـس  ار  وت  ،و  دـناشوپ یم  ار  زور 
رد هچنآ  ددع  هب  ساپس  ار  وت  اه و  هناد  گیر و  كاخ و  تارذ  ةرامش  هب  ساپـس  ار  وت  ینامـسآ و  ناگتـشرف  ۀمه  اه و  هراتـس  ۀمه 
هب ساپـس  ار  وت  ،و  ایرد ياهبآ  نزو  نازیم  هب  ساپـس  ار  وت  تسا و  نیمز  نورد  رد  هچنآ  ددـع  هب  ساپـس  ار  وت  تسا و  نامـسآ  نایم 

هدرمشرب تباتک  هچنآ  دادعت  هب  ساپس  ار  وت  ،و  تسا نیمز  يور  هچنآ  ددع  هب  ساپس  ار  وت  ناتخرد و  گرب  ةرامش 
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نایاپراهچ و ناگدنرپ و  تارشح و  نایرپ و  نایمدآ و  ةرامش  هب  ساپس  ار  وت  ،و  هتفرگارف ار  نآ  تشناد  هچنآ  ددع  هب  ساپس  ار  وت  و 
نآ ،و  يدرگ دونـشخ  ام و  راگدرورپ  يا  ، يریذـپ هک  نانچ  نآ  دـشاب  تکرب  نآ  رد  هک  كاپ  یـساپس  ناوارف و  یـساپس  ، ناگدـنرد

کیرـش یب  هناـگی و  ، تسین ادـخ  زج  يدوبعم  یئوگیم  هبترم  هد  سپ.تساوت  لـالج  یگرزب  تاذ و  يراوـگرزب  راوازـس  هک  ناـنچ 
هناگی و ، تسین ادـخ  زج  يدوبعم  ییوگ  یم  هبترم  هد  زین  و.هاگآ  فیطل و  ، تسوا تسوا و  نآ  زا  اـهنت  شیاتـس  ییاورناـمرف و  ، تسا

يا هدنز  دوخ  وا  دنک و  یم  هدنز  دناریم و  یم  ، دـناریم یم  ،و  دـنک یم  هدـنز  ، تسوا نآ  زا  شیاتـس  ییاورنامرف و  ، تسا کیرـش  یب 
يدوبعم هک  ییادـخ  زا  میوج  یم  شزرمآ  : هبترم هد  و.تساناوت  يزیچ  ره  رب  وا  تسوا و  تسد  هب  یکین  ، دریمن یمن  زگره  هک  تسا 

يا هدنـشخب  يا  : هبترم هد  ادخ و  يا  ادخ  يا  : هبترم هد  مدرگ و  یم  زاب  وا  يوس  هب  اهنت  ،و  تسا هدـنیاپ  دوخ  هب  هدـنز و  ، تسین وا  زج 
يراوگرزب لالج و  بحاص  يا  : هبترم هد  نیمز و  اهنامسآ و  ةدنروآ  دیدپ  يا  : هبترم هد  نابرهم و  يا  نابرهم  يا  : هبترم هد  هدنشخب و 

تسین و وت  زج  یـشتسرپ  ۀتـسیاش  هک  يا  هدنز  يا  : هبترم هد  هدنیاپ و  يا  هدنز  يا  : هبترم هد  تنم و  بحاص  زرورهم و  يا  : هبترم هد  و 
یگـشیمه شا  یناـبرهم  رایـسب و  شتمحر  هک  ادـخ  ماـن  هب  : هبترم هد  و.تـسین  وـت  زج  یـشتسرپ  ۀتـسیاش  هـک  يا  ، ادـخ يا  : هـبترم هد 

امرف تباجا  : هبترم هد  تسا و  وت  ۀتـسیاش  هک  نک  نآ  نم  اب  ! ایادخ : هبترم هد  تسرف و  دورد  دّمحم  نادـناخ  دّـمحم و  رب  ایادـخ.تسا 
وت انامه  هچ  تسا  نم  راوازس  هکنآ  هن  ، تسا وت  ۀتـسیاش  هک  نک  نآ  نم  اب  ! ایادخ ییوگیم  سپ  دیحوت  ةروس  هبترم  هد  امرف و  تباجا 
هد ینانابرهم و  نیرت  نابرهم  وت  هک  نم  يالوم  يا.نک  محر  نم  هب  سپ  ، میاهاطخ ناهانگ و  روخرد  نم  یشزرمآ و  اورپ و  هتـسیاش 

زا هدمآرب  زج  تسین  ییورین  شبنج و  : هبترم
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شیارب یکیرش  ییاورنامرف  رد  هتفرگن و  يدنزرف  هک  ار  يادخ  شیاتـس  ،و  دریم یمن  هک  يا  هدنیاپ  هدنز  رب  مدومن  لکوت  ، ادخ يوس 
.رامش شگرزب  هزادنا  یب  تسا و  هتشادن  یتسرپرس  یناوتان  يراوخ و  زا  هدوبن و 

تامس ياعد 

هدیشوپ تسا و  بحتـسم  هعمج  زور  رخآ  تعاس  رد  نآ  ندناوخ  هک  ، تسا [ شـشخب اطع و  ياعد  ] رّوبـش ياعد  هب  فورعم  اعد  نیا 
خیـش ( حابـصم ) رد.دـندومن یم  تبظاوم  اعد  نیا  ندـناوخ  رب  هتـشذگ  ياملع  رتشیب  تسا و  روهـشم  ياـهاعد  زا  اـعد  نیا  هک  دـنامن 

هیلع هللا  ناوضر  يورمع  نامثع  نب  دّمحم  بانج  زا  ربتعم  ياهدنس  هب  یمعفک  بتک  سوواط و  نبا  دّیس  عوبسالا ) لامج  یـسوط و(
همحر یسلجم  ۀمّالع  هدش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  مالّـسلا و  هیلع  رقاب  ترـضح  زا  دوب  رمالا  بحاص  ترـضح  باّون  زا  هک 

: تسا نینچ  هدمآ  خیش  ( حابصم ) باتک رد  هک  نانچ  اعد  نیا.تسا  هدومن  رکذ  ( راحب ) باتک رد  حرش  اب  هارمه  ار  اعد  نیا  هّللا 

مان نآ  اب  نامـسآ  ۀتـسب  ياـهرد  رب  نوچ  هک  ، رت یمارگ  رت  هوکـشاب  رتزیزع  رتگرزب  ماـن  نآ  تگرزب  ماـن  هب  مراتـساوخ  وت  زا  ! ایادـخ
هدوشگ جرف  يارب  يوش  هدناوخ  نیمز  ةدوشگان  ياهرد  رب  نآ  اب  نوچ  دنوش و  یم  زاب  دـنوش  هدوشگ  تمحر  هب  هک  يوش  هدـناوخ 
هدـناوخ ندـش  هدـنز  يارب  ناگدرم  رب  نآ  اـب  نوچ  دـندرگ و  ناـسآ  ، يوش هدـناوخ  یتخـس  ندـش  ناـسآ  يارب  نآ  اـب  نوج  ،و  دوش

یمارگ ةولج  هوکـش  هب  تمناوخ  یم  ددرگ و  فرطرب  يوش  هدـناوخ  ناـیز  یتخـس و  عفر  يارب  نآ  اـب  نوـچ  دـنوش و  هدـنز  ، يوـش
هتـشگ و هتـسهآ  اهادص  هدش و  عضاخ  اهندرگ  هتـشگ و  راوخ  شربارب  رد  اه  هرهچ  هک  نانآ  نیرتزیزع  اه و  هولج  نیرت  یمارگ  ، تا

نیمز رب  هکنیا  زا  یتشاد  هاگن  ار  اهنامـسآ  نآ  اب  هک  تیورین  هب  مناوخ  یم  ار  وت  وت و  سرت  زا  دنا  هدش  كانـساره  نآ  ربارب  رد  اهلد 
،و وت ةزاجا  هب  رگم  دتفا 
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هملک هب  ،و  دنعیطم شربارب  رد  نایناهج  هک  تا  هدارا  هب  تمناوخ  یم  یتشاد و  هاگن  دنوش  ناریو  هکنیا  زا  ار  نیمز  اهنامـسآ و  نآ  اب 
ار نآ  يدروآدیدپ و  نآ  اب  ار  یکیرات  و  یتخاس ، ار  اهیتفگـش  نآ  اب  هک  تتمکح  هب  ،و  يدـیرفآ ار  نیمز  اهنامـسآ و  نآ  اب  هک  تا 

ۀیاـم ار  زور  ،و  يداد رارق  زور  ار  نآ  يدـیرفآ و  ار  رون  تمکح  نآ  اـب  مه  یتـشاد و  رّرقم  شمارآ  يارب  ار  بش  ،و  يداد رارق  بش 
يدروآ و دیدپ  ار  هام  نآ  اب  ،و  يدومن شبات  ۀیام  ار  دیشروخ  ،و  يدیرفآ ار  دیـشروخ  نآ  اب  زین  ،و  یتخاس شجنـس  ییانیب  شبنج و 

ندـنار لـماع  تنیز و  اـهغارچ و  اـهجرب و  كاـنبات و  ینارتخا  ار  اـهنآ  يدرک و  قلخ  ار  ناگراتـس  نآ  اـب  ،و  یتخاـس ینارون  ار  هاـم 
رد هک  ییاهرادم  اهنآ  يارب  یتخاس و  رّرقم  اههاگشدرگ  اههاگ و  عولط  زین  اهبرغم و  اهقرـشم و  ناگراتـس  يارب  يداد  رارق  نیطایش 

يدرک و يرگتروص  يدومن و  ریدقت  وکین  هچ  سپ  ، يدومرف ردقم  ییاههاگلزنم  نامـسآ  رد  اهنآ  يارب  يداد و  رارق  دنروانـش  اهنآ 
ریبدت وکین  هچ  هتـسیاش و  يریبدت  يدومن  ریبدـت  تتمکح  هب  روخرد و  يدرمـش  رب  ار  اهنآ  تیاهمان  اب  ،و  يداد ناشتروص  وکین  هچ 

ۀمه يارب  ار  اهنآ  ندـید  ،و  يدناسانـش ار  باسح  تبث  اهلاس و  شرامـش  اهنآ  رب  تاعاس  زور و  بش و  ندیـشخب  ّطلـست  اب  يدرک و 
نایم رد  ( وا رب  دورد  ) نارمع نب  یـسوم  تا  هداتـسرف  هدـنب و  نآ  اـب  هک  تتمظع  هب  مهاوخ  یم  وت  زا  ! ایادـخ ،و  يدومن ناـسکی  مدرم 

هوک رد  ،و  انیـس روط  رد  ،و  شتآ زا  يدومع  رد  ، تداهـش توبات  زارف  رب  ، رون ياهباحـس  زا  رتارف  ، ناـّیبورک ناـسحا  زا  رترب  نایـسدق ،
رد ، سّدقم يداو  رد  ، ثیروح
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لیئارسا ینب  يارب  ار  ایرد  هک  يزور  راکشآ و  ةزجعم  هن  اب  ، رصم نیمز  رد  تخرد و  لد  زا  ، روط هوک  تسار  بناج  زا  تکرب  اب  ۀعقب 
گنس دننامه  بادرگ  لد  رد  ار  ایرد  بآ  یتخاسرب و  فوس  يایرد  رد  ییاهیتفگش  نآ  اب  هک  هدنشوج  ياه  همـشچ  رد  ،و  یتفاکش

یئابیکـش هکنآ  رطاـخ  هب  تشگ  لـماک  ناـنآ  رب  تیوـکین  ةدـعو  يدـناسر و  یکـشخ  هب  اـیرد  زا  ار  لیئارـسا  ینب  یتـسب و  تـخس 
شیاهبکرم نایهاپـس و  نوعرف و  يدومن و  يداد  تکرب  ار  نایناهج  نآ  رد  هک  ینیمز  براغم  قراشم و  ثراو  ار  ناـنآ  دـندیزرو و 

یــسوم رب  نآ  اــب  هـک  تا  یگرزب  هـب  ،و  رت یمارگ  ، رت هوکــشاب  رت ، گرزب  ماــن  نآ  ، تــگرزب ماــن  هــب  يدرک و  قرغ  اــیرد  رد  ار 
قاحسا يارب  فیخ و  دجـسم  رد  نآ  زا  شیپ  تلیلخ  ( وا رب  دورد  ) میهاربا يارب  زین  يدرک و  هولج  انیـس  روط  رد  ( وا رب  دورد  ) تمیلک

دورد ) میهاربا يارب  تنامیپ  هب  يدرک  افو  لیا و  تیب  رد  تربمایپ  وا ) رب  دورد  ) بوقعی يارب  عیش و  هاچ  رد  ( وا رب  دورد  ) تا هدیزگرب 
هک تیاهمان  هب  ناناوخاعد  يارب  نامیا و  لها  يارب  تا  هدـعو  هب  بوقعی و  يارب  تتداهـش  هب  قاحـسا و  يارب  تدـنگوس  هب  )و  وا رب 

نیمز رد  هک  تیاه  هناشن  هب  ،و  دـش ناـیامن  ناـّمر  هّبق  رد  ( وا رب  دورد  ) نارمع نب  یـسوم  يارب  هک  تا  یگرزب  هب  يدرک و  ناـشتباجا 
هب ، توکـشرپ تردق  ۀیاس  رد  دـنمورین و  تیمکاح  زیگنارب و  نیـسحت  ياه  هناشن  اب  ، دـش عقاو  تا  هبلغ  تّزع و  يراوگرزب  هب  ، رـصم

اهنامسآ و لها  رب  نآ  اب  هک  یتاملک  ،و  هّمات ۀملک  ماقم 
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هک تا  ییاناوت  هب  ،و  يدرک ششخب  تناگدیرفآ  ۀمه  رب  نآ  اب  هک  تتمحر  هب  يدومن و  شـشخب  اطع و  ترخآ  ایند و  لها  نیمز و 
تتوربج تّزع و  یگرزب و  هوکش و  شناد و  هب  داتفا و  كاخ  رب  انیس  روط  شساره  زا  هک  ترون  هب  ،و  یتشاد اپرب  ار  نایناهج  نآ  اب 

رد اهرهن  اهایرد و  تشگ و  رتورف  نیمز  نیدرورف  قمع  شربارب  رد  دندز و  وناز  شربارب  رد  اهنامـسآ  ،و  درواین ار  نآ  بات  نیمز  هک 
نآ و ربارب  رد  ناگدیرفآ  ۀمه  دندش  میلست  و  تشگ ، مارآ  شیاه  هناش  اب  نیمز  دش و  نتورف  اههوک  ،و  داتـسیا تکرح  زا  شناتـسآ 
هک تا  ییاورنامرف  هب  دندش و  شوماخ  شیوخ  هاگیاج  رد  شهاگرد  هب  اهشتآ  ،و  دنتشگ ناشیرپ  شربارب  رد  دوخ  ندیزو  رد  اهداب 

تمحر و هب  هک  یقدـص  ۀـملک  تاملک  هب  ،و  یتشگ هدوتـس  نیمز  اهنامـسآ و  رد  نآ  اب  ،و  يدـش هتخانـش  يزوریپ  هب  هراومه  نآ  اـب 
رون هب  تشگ و  هریچ  زیچ  ره  رب  هک  تا  هملک  هب  مراتساوخ  وت  زا  ،و  تفرگ یـشیپ  شلـسن  )و  وا رب  دورد  ) مدآ نامردپ  يارب  شـشخب 
انیـس روط  رب  هک  تهاج  يادـنلب  هب  داـتفا و  رد  شوهدـم  یـسوم  ،و  يدیـشاپ ورف  ار  نآ  يدومن و  یّلجت  هوک  رب  نآ  اـب  هک  تا  هولج 

رپ روهظ  ]و  زاجح رد  یهوک  ] ریعاس رد  تنازورف  وترپ  هب  نارمع و  نب  یـسوم  تلوسر  هدنب و  اب  یتفگ  نخـس  ، نآ اب  سپ  ، دش نایامن 
و ناگتشرف ، زا  هدیـشک  فص  نایهاپـس  اب  نایـسدق و  دنلب  هاگیاج  رد  [ ربمایپ تاجانم  لحم  هکم و  کیدزن  یهوک  ] ناراف رد  تغورف 

( وا رب  دورد  ) تلیلخ میهاربا  رب  اهنادب  هک  تتاکرب  هب  ،و  هدننک حیبست  ناگتشرف  عوشخ 
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رد تلیئارـسا  بوقعی  رب  )و  ود نآ  رب  دورد  ) یـسیع تّما  رد  تا  هدیزگرب  قاحـسا  رب  )و  شنادناخ وا و  رب  ادخ  دورد  ) دّمحم تّما  رد 
تکرب شتّما  شنادـنزرف و  ترتـع و  رد  ( شنادـناخ وا و  رب  ادـخ  دورد  ) دّـمحم شیوخ  بوبحم  رب  و  ود ) نآ  رب  دورد  ) یـسوم تما 
ناـمیا میدـیدن  هـک  یلاـحرد  اـهنآ  هـب  میدوـبن و  دهــش  ار  عیاـقو  نآ  میدوـب و  رودـب  اهدادـخر  نآ  زا  هـک  ناـنچ  !و  ایادــخ.يداهن
دّمحم نادـناخ  دّـمحم و  رب  یتسرف و  دورد  دّـمحم  نادـناخ  دّـمحم و  رب  مراتـساوخ  وت  زا  ، یتسرد یتسار و  يور  زا  نامیا  ، میدروآ
نادـناخ میهاربا و  رب  هک  یتـمحر  تکرب و  دورد و  نیرتـهب  نوچمه  يزرو  رهم  رایـسب  دّـمحم  نادـناخ  دّـمحم و  رب  یهد و  تکرب 

ینک یم  رکذ  ار  دوخ  تجاح  سپ  ییاناوت  زیچ  ره  رب  وت  یهد و  یم  ماجنا  یهاوخب  ار  هچره  ، ییالاو هدوتس و  وت  ، يداتـسرف میهاربا 
نادـناخ دّـمحم و  رب  ، دـناد یمن  یـسک  وت  زج  ار  اهنآ  نطاب  ریـسفت و  هک  ییاهمان  نیا  قح  هب  اـعد و  نیا  قح  هب  ! ایادـخ : ییوگ یم  و 

دهاوخ ار  هچنآ  هتشذگ و  ار  هچنآ  مناهانگ  زا  مراوازس و  نم  ار  هچنآ  هن  ، تسوت ۀتـسیاش  هک  نک  نانچ  نم  اب  تسرف و  دورد  دّمحم 
تیافک دـب  هاشداپ  دـب و  نیـشنمه  دـب و  ۀـیاسمه  دـب و  ناسنا  جـنر  زا  ارم  تلـالح و  يزور  زا  شخب  تعـسو  نم  رب  ،و  زرماـیب دـیآ 
یـضعب رد  : دـیوگ فلؤم  نایناهج  راگدرورپ  يا  نک  تباجا  ار  میاعد  ، ییاناد زیچ  همه  هب  ییاناوت و  یهاوخب  هچره  رب  وت  انامه  ، نک

دیدپ يا  ، رگیاشخب يا  ، نابرهم رایسب  يا  ، ادخ يا  : وگب نک و  رکذ  يراد  هک  تجاح  ره  : هدمآ ییاناوت  زیچ  ره  رب  وت  : زا سپ  اه  هخسن 
هوکش تبیه و  ةدنراد  يا  ، نیمز اهنامسآ و  ةدنروآ 
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لقن یقاب  نبا  دّیـس  حابـصم » » باتک زا  یـسلجم  ۀـمّالع  و.تشذـگ  هچنآ  رخآ  ات...اعد  نیا  قح  هب  ! ایادـخ ، نانابرهم نیرت  نابرهم  يا 
: دناوخب ار  اعد  نیا  تامس  ياعد  زا  دعب  هک  هدرک 

وت زا  7 دناد یمن  وـت  زج  یـسک  ار  شرهاـظ  نطاـب و  هن  شلیوأـت و  ریـسفت و  هن  هک  ییاـهمان  نیا  قـح  هب  اـعد و  نـیا  قـح  هـب  ! ایادـخ
دهاوخب و ار  دوخ  تاجاح  سپ.ینادرگ  ما  يزور  ار  ترخآ  ایند و  ریخ  یتسرف و  دورد  دّمحم  نادـناخ  دّـمحم و  رب  هک  مراتـساوخ 
ار نمـشد  مان  ریگب و  نـالف  دـنزرف  نـالف  زا  ارم  ماـقتنا  تسا و  نم  راوازـس  هچنآ  هن  هد  ماـجنا  تسا  وت  هتـسیاش  هچنآ  نم  اـب  دـیوگب 

لوشم ار  نامیااب  نانز  نادرم و  ۀـمه  مردام و  ردـپ و  زربماـیب و  دوب  دـهاوخ  هچنآ  هدوب و  هچنآ  ار  مناـهانگ  : دـیوگب سپـس  ، دـیوگب
دب و نیشنمه  دب و  هاشداپ  دب و  ۀیاسمه  دب و  ناسنا  رـش  زا  ارم  نک و  تیانع  تعـسو  تلالح  يزور  زا  نم  رب  هداد و  رارق  تشزرمآ 

هکنآ زا  ریگب  ماقتنا  مه  ریگب و  ماقتنا  منک  یم  متـس  نم  رب  دزرو و  یم  هلیح  نم  رب  هک  یـسک  زا  امرف و  تیافک  دب  تعاس  دب و  زور 
رب وت  انامه  ، دـنک اور  متـس  نامیااب  نانز  نادرم و  زا  مناکیدزن  مناگیاسمه و  مناردارب و  منادـنزرف و  ما و  هداوناـخ  نم و  رب  دـهاوخب 
زا ناتـسدیهت  رب  اعد  نیا  قح  هب  ! ایادـخ ناـیناهج  راـگدرورپ  يا  نک  تباـجا  ار  میاـعد  ، ییاـناد زیچ  ره  هب  ییاـناوت و  یهاوخب  هچنآ 
رب شخبب و  یتسردـنت  يدوبهب و  نانز  نادرم و  زا  ناـمیا  لـها  ناراـمیب  رب  اـمرف و  اـطع  تورث  يرگناوت و  ناـمیا  اـب  ناـنز  نادرم و 

شزرمآ اب  هتفر  ایند  زا  تانموم  نینمؤم و  رب  تمارک و  فطل و  اب  تایح  دیق  رد  تانمؤم  نینمؤم و 
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تتمحر هب  ، امرف تیانع  يدنم  هرهب  تمالس و  سابل  رد  شیوخ  ياهنطو  هب  تشگرب  اب  هدرک  رفس  تانمؤم  نینمؤم و  رب  ،و  تمحر و 
ناشیا رب  ادخ  رایسب  مالـس  مه  شکاپ و  نادناخ  رب  ناربمایپ و  شخبنایاپ  دّمحم  ام  رورـس  رب  ادخ  دورد  نانابرهم و  نیرت  نابرهم  يا 

هب اعد و  نیا  مارتحا  هب  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ! ایادـخ : ییوگب تسا  بحتـسم  تامـس  ياـعد  زا  سپ  : تسا هدومرف  یّلح  دـهف  نبا 
نینچ و نم  اب  هک  ، درادن هطاحا  نآ  رب  یـسک  وت  زج  هک  يریبدت  ریـسفت و  زا  رادرب  رد  هچنآ  هب  هدماین و  نآ  رد  هک  تیاهمان  زا  هچنآ 

.دهاوخب ار  دوخ  تجاح  ( اذک اذک و  ) ياج هب  و.ینک  نانچ 

لولشم ياعد 

[ هدش قح  باذع  راتفرگ  شهانگ  ببس  هب  هک  یناوج  : ینعی «] هبنذب ذوخأملا  باشلا  » ياعد هب  موسوم 

رطاخ هب  هک  یناوج  هب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ار  نآ  هک  تسا  ییاعد  ،و  هدـش لقن  « تاوعدـلا ؟؟؟« یمعفک و ياهباتک  زا  اعد  نیا 
باوخ رد  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  دناوخ و  ار  اعد  نیا  ناوج  ، داد زومآ  دوب  هدش  لش  شردـپ  ّقح  رد  متـس  هانگ و 

دـش رادیب  سپ  ، دوب دهاوخ  ریخ  هب  وت  راک  هک  نک  ظفاحم  ادخ  مظعا  مسا  رب  : دومرف دیـشک و  وا  مادنا  رب  ار  شکرابم  تسد  هک  دید 
: تسا نیا  اعد  نآ  دوب و  هدش  ملاس  هک  یلاحرد 

يا ، يراوگرزب یگرزب و  ياراد  يا  ، تسا یگـشیمه  شا  ینابرهم  رایـسب و  شتمحر  هک  ادخ  مان  هب  ، تمان هب  مراتـساوخ  وت  زا  ! ایادخ
تسا و هنوگچ  وا  دناد  یمن  تسیچ و  وا  دناد  یمن  یـسک  هکنآ  يا  ، وا يا  ، تسین وت  زج  يدوبعم  ، هدـنز يا  ، هدـنیاپ هشیمه  يا  هدـنز 

يا ، اورنامرف يا  ، توربج تّزع و  بحاص  يا  ، توکلم ییاورنامرف و  ياراد  يا  ، تسا وس  مادک  رد  دـناد  یمن  و  تساجک ، دـناد  یمن 
ره زا  هّزنم 
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يا ، هدــندروآدیدپ يا  ، هدــننیرفآ يا  ، شنمگرزب يا  ، هرق ةدــنراد  يا  ، دــنمتّزع يا  ، هوکــشرپ يا  ، شخب ینمیا  يا  ، مالــس يا  ، بـیع
يا ، هدوتـس يا  ، ناکین تسود  يا  ، نارگمتـس ةدننک  دوبان  يا  ، رگزاغآ يا  ، راک مکحم  يا  ، هدـننک ریبدـت  يا  شخبدوس  يا  ، رگتروص
يا ، هبترمدـنلب يا  ، نیرفآروـن يا  ، سرباـسح يا  ، نابدـید يا  ، هدـننک تباـجا  يا  ، زیچ ره  هب  کـیدزن  يا  ، زیچ ره  زا  رود  يا  ، هدـیتسرپ
يا ، شخباــطع يا  ، رهمرپ يا  ، گرزب يا  ، ــالاو يا  ، هــنیرید يا  ، هــنازرف يا  ، راوــگرزب يا  ، راــبدرب يا  ، اــناد يا  ، اونــش يا  ، دــنمجرا
يا ، تمعن ةدـنناسر  يا  ، شزغل هدنـشخب  يا  ، هدـننک تیافک  يا  ، رازگراـک يا  ، اـبیز يا  تلـالج ، اـب  يا  ، هدـننک يراـی  يا  ، هدـنهدازج
يا ، هاـگآ يا  ، رادــیاپ يا  ، راوتــسا يا  ، ناـهنپ يا  ، راکــشآ يا  ، رخآ يا  ، لّوا يا  رگزاــغآ ، يا  ، رگ تیادــه  يا  ، اــمنهر يا  ، فـیرش
يا ، گرزب يا  ، دـنمورین يا  ، اـناوت يا  ، هدـننک كاـپ  يا  ، كاـپ يا  ، هدــنهددنویپ يا  هدــننک ، ادــج  يا  ، رگداد يا  ، رواد يا  ، نارمکح

دـشابن و شیارب  يرـسمه  درادـن و  ییاتمه  ،و  هدـشن هداز  هدازن و  هکنآ  يا  ، نادـنمزاین لد  دوصقم  يا  ، اتکی يا  ، هناـگی يا  ، شنمگزب
زج يدوبعم  تسین  ، تسا هدوبن  يدوبعم  وا  زج  وا  اب  هتـشگن و  دنمزاین  ینابیتشپ  هب  هتفرگن و  يرواشم  دوخ  يارب  هدوبن و  وا  اب  يریزو 

شخب خرف  يا  ، رگشیاشخب يا  ، رگشیاشگ يا  ، شخباطع يا  ، هبترمدنلب الاو  يا  ، يرترب رایسب  دنیوگ  ناراکمتس  هک  ینآ  زا  رترب  وت  ، وت
يا ، ثراو يا  ، هدـنزیگنارب يا  ، هدـنریگ ماقتنا  يا  ، هدـننک دوباـن  يا  ، هدـنبایرد يا  ، ناتـس يراـی  يا  ، ناـسر يراـی  يا  ، ادز مغ  يا  ، اـهلد
يا ، هدنـشخب رایـسب  يا  ، ناگدنب ياریذـپ  رایـسب  يا  ، ریذـپ هبوت  رایـسب  يا  ، دزیرگن شتـسد  زا  يا  هدـنزیرگ  هک  يا  ، هریچ يا  ، ناهاوخ

ناحلاص نادردق  يا  ، هدننک كاپ  يا  ، دیامن تباجا  دوش  هدناوخ  اجره  هاگره و  هکنآ  يا  ، اهرد ةدنیاشگ  يا  ، اهببس ةدنروآ  مهارف 
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يا ناسرددم  يا  ، شخب ینشور  يا  ، هدنهد هانپ  يا  ، هاگآ يا  ، نابرهم يا  ، روما ّربدم  يا  ، رون ییانشور  يا  ، هدنزرمآ يا  ، تشذگ اب  يا 
يا شخب ، تیفاع  يا  ، هدننک افو  يا  ، شخبافـش يا  ، هدننک تیافک  يا  ، زاین یب  يا  ، هاگ هیکت  يا  ، هدنیاپ يا  هناگی  يا  ، اتکی يا  ، گرزب

هکنآ يا  ، تشگ هریچ  تفرگ و  يدـنلب  هکنآ  يا  ، اتمه یب  يا  ، یمارگ يا  شخب  نوزف  يا  ، ازفا تمعن  يا  ، شخب ییابیز  يا  ، راکوکین
يا ، دیزرمآ دش و  ینامرفان  هکنآ  يا  ، تفریذپ دش و  هدـیتسرپ  هکنآ  يا  ، تشگ هاگآ  ناهنپ و  هکنآ  يا  ، دـش اناوت  شا  ییاورنامرف  رد 
يا ، هزادنا ره  ریگ  هزادنا  يا  ، رـشب ةدنهد  يزور  يا  ، دنامن هدیـشوپ  وا  رب  يرثا  ،و  دباین رد  ار  وا  يا  هدید  ،و  شدیاجنگن هشیدنا  هکنآ 
يا ، تنطلـس هوکــش و  ياراد  يا  راـکوکین ، راذـگّتنم  يا  ، یناـبرق ةدـنریذپ  يا  ، راـگزور ةدـننادرگ  يا  ، هیاـپ راوتــسا  يا  ، هاـج ـالاو 

ره رد  هکنآ  يا  ، هبترمدنلب يا  ، درادن شزاب  رگید  راک  زا  يراک  هکنآ  يا  ، تسا يراک  رد  زور  ره  هک  یسک  يا  ، هدنشخب يا  ، نابرهم
رب هدننک  محر  يا  ، تاکرب ةدنتسرف  ورف  يا  ، اهزاین اه و  هتساوخ  ةدنروآرب  يا  ، اهاعد ةدننک  تباجا  يا  ، اهاوجن ةدنونـش  يا  ، تسه اج 

هتـساوخ ةدـنهرد  يا  ، تاجرد ةدـنربالاب  يا  ، اهیبوخ ۀمـشچرس  يا  ، اهیتحاران ةدـننک  فرطرب  يا  ، اهـشزغل زا  ةدـنرذگرد  يا  ، اهکـشا
اهاوجن هک  یـسک  يا  ، هتفر تسد  زا  هچنآ  ةدننادرگرب  يا  ، اهّتین زا  هاگآ  يا  ، اه هدنکارپ  ةدنروآ  درگ  يا  ، ناگدرم ةدننک  هدنز  يا  ، اه
زیرورف يا  ، اهنامسآ نیمز و  ینشور  يا  ، دریگن ارف  ار  وا  اهیکیرات  ،و  درواین هوتس  هب  ار  وا  اهتساوخرد  هک  یسک  يا  ، دوشن هبتشم  وا  رب 

عفد يا  ، اهتمعن
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بحاص يا  ، اهیکیرات ینشور و  ةدنروآدیدپ  يا  ، اهدرد شخبافش  يا  ، اهتّما ةدنروآ  درگ  يا  ، نایمدآ ةدننیرفآ  يا  ، اهیماجرفدب ةدننک 
يا ، نایاونش نیرتاونش  يا  ، نامیرک نیرت  میرک  يا  ، ناگدنشخب نیرت  هدنـشخب  يا  ، دهنن ياپ  یمدق  شـشرع  هب  هکنآ  يا  ، مرک دوج و 

سرداـیرف يا  ، ناـنمؤم تسرپرــس  يا  ناگدــنهانپ  هاـگ  هـیکت  يا  ، ناکانــساره ناـما  يا  ، ناـیوج هاــنپ  هاــنپ  يا  ، ناــیانیب نیرتاــنیب 
يا ، هراوآ ره  ياوأـم  يا  ، هدـنار ره  هاـنپ  يا  ، اـهنت ره  مدـمه  يا  سک ، یب  ره  سک  يا  ، نادــنمزاین لد  دوـصقم  يا  ، ناگدــننکدایرف

ةدنناهر يا  ، هتسکش ناوختـسا  ةدننک  میمرت  يا  ، لاسدرخ ناکدوک  ةدنهد  يزور  يا  ، ناگدروخلاس زرورهم  يا  ، هدشمگ ره  رادهگن 
اهیراوشد هکنآ  يا  ، تسوا نآ  زا  ریدقت  ریبدت و  هکنآ  يا  ، وج هانپ  ناسرت  ره  هانپ  يا  ، تسیدهت ياونیب  ره  ةدننک  زاین  یب  يا  ریسا  ره 

يزیچ ره  هب  هکنآ  يا  ، تساـناوت يراـک  ره  رب  هکنآ  يا  ، تسین ریـسفت  لـیلد و  هـب  دـنمزاین  هـکنآ  يا  ، تـسا ناـسآ  لهـس و  وا  يارب 
دوـج و بحاـص  يا  ، حاورا هدـنزیگنارب  يا  حبـص  ینـشور  ةدنفاکـش  يا  ، اـهداب ةدنتـسرف  يا  ، تساـنیب زیچ  همه  هـب  نآ  يا  ، تساـناد
زا سپ  ناج  ره  شخب  تایح  يا  ، هتشذگ هچنآ  ره  زا  رتشیپ  يا  اوجن  ره  ةدنونـش  يا  ، تسوا تسد  هب  يدیلک  ره  هکنآ  يا  ، شـشخب

ياهشور هک  هاگنآ  مهانپ  يا  ، تمعن رد  متـسرپرس  يا  ، ییاهنت رد  ممدمه  يا  ، تبرغ رد  مرادهگن  يا  ، یتخـس رد  ما  هشوت  يا  ، گرم
يا ، درادن یهاگ  هیکت  هکنآ  هاگ  هیکت  يا  ، درادرب ما  يرای  زا  تسد  یمدمه  ره  ،و  دننک میاهر  ناکیدزن  دزاس و  ما  هدنامرد  راجنهان 

درادن یهانپو  تشپ  هک  یسک  هناوتشپ 
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يا تسین  جنگ  شیارب  هک  یـسک  ۀنیجنگ  يا  ، ناهانپ یب  هانپ  يا  ، درادـن يرادـهگن  هکنآ  رادـهگن  يا  ، هتخودـنا یب  ره  هتخودـنا  يا 
هاگ هیکت  يا  نم  هارمه  ۀیاسمه  يا  ، ناگیاسمه یب  ۀیاسمه  يا  ، تسین یـسردایرف  شیارب  هکنآ  سردایرف  يا  ، سک یب  ره  هاگ  هیکت 

هودنا و مغ و  ره  ،و  اهانگنت ياهدنب  زا  نک  میاهر  ، تسود يا  نابرهم  يا  ، هبعک ۀناخ  راگرورپ  يا  ، تقیقح هب  نم  يادـخ  يا  ، مکحم
دزن فسوی  ةدـننادرگزاب  يا  ، هد ما  يرای  مناوت  یم  هچنآ  رب  زاس و  رود  نم  زا  مرواـین  باـت  ار  هچنآ  ّرـش  نادرگرب و  نم  زا  ار  یگنت 
يا ، دوهی تسد  زا  وا  شخب  ییاهر  میرم و  نب  یـسیع  ةدنرب  الاب  يا  ، دواد ياطخ  ةدنزرمآ  يا  ، بّویا جنر  ةدننک  فرطرب  يا  ، بوقعی

ار سیردا  دیشخب و  ار  مدآ  ياطخ  هکنآ  يا  ، ییوگ نخس  يارب  یـسوم  ةدننیزگرب  يا  اهیکیرات  لد  رد  سنوی  يادن  هب  ةدنهد  خساپ 
داـع موق  تخاـس  كـاله  هکنآ  يا  ، دیـشخب تاـجن  ندـش  قرغ  زا  ار  حون  هکنآ  يا  ، دیـشکرب يدـنلب  هاـگیاج  هب  شیوخ  تمحر  هب 

رتراکمتـس و اـهنآ  اریز  دومن  كـاله  ار  حون  موق  اـهنآ  زا  شیپ  ،و  تشاذـگن یقاـب  ار  ناـنآ  زا  سکچیه  ار و  دومث  موق  نیتـسخن و 
بیعـش موق  رب  ،و  دومن نوگژاو  طول  موـق  رب  هکنآ  يا  ، دـنتفر ورف  نیمز  رد  هک  ار  ناگدـننزارتفا  تخاـس  دوباـن  دـندوب و  رت  شکرس 

ادخ دورد  ) دمحم ،و  تخاس دوخ  نخسمه  ار  یسوم  هکنآ  يا  ، تخاس شیوخ  تسود  ار  میهاربا  هکنآ  يا  ، داتسرف كاندرد  یباذع 
ناـنچ نامیلـس ، هب  ییاورناـمرف  ةدنـشخب  ناـمقل و  هب  تـمکح  ةدنـشخب  يا  ، تـفرگرب شیوـخ  بوـبحم  ار  ( شنادـناخ هـمه  وا و  رب 
رـضخ هب  هکنآ  يا  ، دومن زوریپ  شکرـس  نایاورنامرف  رب  ار  نینرقلا  وذ  هکنآ  يا  ، تسین راوازـس  وا  سپ  يدـحا  يارب  هک  ییاورناـمرف 

بلق هب  دیشخب  شمارآ  هکنآ  يا  ، دنادرگرب نون  نب  عشوی  يارب  شبورغ  زا  سپ  ار  دیشروخ  ،و  دومرف اطع  نادواج  یگدنز 
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زا ار  مشخ  تشاد و  كاپ  هانگ  زا  ار  اـّیرکز  رـسپ  ییحی  هکنآ  يا  ، دومن ظـفح  ار  نارمع  رتخد  میرم  یکاـپ  تفع و  یـسوم و  رداـم 
تاجن ندـش  حـبذ  زا  ار  لیعامـسا  ، میظع حـبذ  نداتـسرف  اب  هکنآ  يا  ، داد هدژم  ییحی  دـّلوت  هب  ار  اّیرکز  هکنآ  يا  ، دـناشن زاب  یـسوم 

وا و رب  ادـخ  دورد  ) دّـمحم نمـشد  اـههورگ  ةدـنهدزرگ  يا  ، داد رارق  لـیباق  رب  ار  تنعل  ،و  تفریذـپ ار  لـیباه  یناـبرق  هـکنآ  يا  ، داد
وت زا  ،و  تسرف دورد  ناگمه  تتعاط  لها  رب  تهاگراب و  ناگتـشرف  ناگداتـسرف و  ۀمه  رب  دّمحم و  نادناخ  دّمحم و  رب  (، شنادـناخ
يا ، ادـخ يا  ، يدومرف متح  اـهنآ  شهاوخ  تباـجا  ،و  دـنا هتـساوخ  وت  زا  تیدونـشخ  دروـم  ناگدـنب  هک  ار  یـشهاوخ  ره  مراتـساوخ 

هوکش ياراد  يا  ، تمارک هوکش و  ياراد  يا  ، نابرهم يا  ، نابرهم يا  ، نابرهم يا  هدنشخب ، يا  ، هدنشخب يا  ، هدنـشخب يا  ، ادخ يا  ، ادخ
نآ هب  ار  دوـخ  هک  یماـن  ره  هب  مراتـساوخ  وـت  زا  ، وا هب  ، وا هب  ، وا هـب  ، وا هـب  ، وا هـب  ، وا هـب  ، وا هـب  ، تـمارک هوکـش و  ياراد  يا  ، تـمارک و 

،و تشرع دنلب  ياههاگدنب  هب  ،و  یتشاد هاگن  دوخ  دزن  تبیغ  ملع  رد  ار  نآ  ای  ، يداتسرف ورف  تیاهباتک  زا  یباتک  رد  ار  نآ  ای  ، يدیمان
مه ایرد  دنـشاب و  ملق  نیمز  يور  ناـتخرد  ۀـمه  رگا  :» تسا هیآ  نیا  رد  هچنآ  هب  شیوخ و  تشونرـس  باـتک  زا  تمحر  ياـهتنهب  و 

مناوخ یم  ار  وت  و  «، تسا زیزع  ادخ  انامه  ، دوش یمن  مامت  ادخ  تاملک  دننک  شودم  رگید  يایرد  تفه  نآ  سپ  زا  هک  دوش  بکرم 
زین و  «، دیناوخب اهنآ  هب  ار  ادخ  سپ  ، تسوکین ياهمان  ادـخ  يارب  و  :» یتفگ هدرک و  فصو  تباتک  رد  ار  اهنآ  هک  تیوکین  ياهمان  هب 

: یتفگ

ياعد ، مکیدزن نانآ  هب  نم  نیقی  هب  سپ  دنسرپب  نم  ةرابرد  وت  زا  مناگدنب  هاگره  :» یتفگ و  «، منک تباجا  ار  امش  ات  دیناوخب  ارم  »
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، دیـشابن دیماان  ادخ  تمحر  زا  دـیدرک  فارـسا  دوخ  رب  هک  مناگدـنب  يا  :» یتفگ و  «، مهد یم  خـساپ  دـنک  اعد  هاگره  ار  هدـننک  اعد 
یم ار  وت  نم و  يادخ  يا  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  نم  »و  تسا نابرهم  ةدنزرمآ  وا  نیقی  هب  ، دزرمآ یم  ار  ناهانگ  همه  ادـخ  انامه 

تباجا ةدعو  نم  هب  هک  روط  نآ  ، میالوم يا  مراد  عمط  وت  هب  میاعد  تباجا  رد  میاقآ و  يا  مراودـیما  وت  هب  ،و  مراگدرورپ يا  مناوخ 
ار يادخ  ساپس  میرک و  يا  تسا  وت  راوازس  هک  نک  راتفر  نانچ  نم  اب  سپ  ، يدومرف رما  نم  هب  هک  هنوگ  نآ  ،و  مدناوخ ار  وت  ، يداد

دهاوخ هدروآرب  یلاعت  هللا  اشنا  هک  نک  رکذ  ار  دوخ  تجاخ  سپ.ناگمه  شنادـناخ  دّـمحم و  رب  ادـخ  دورد  نایناهج و  راـگدرورپ 
.ناوخن تراهط  نودب  زگره  ار  اعد  نیا  هک  تسا  « تاوعدلا جهم  » تیاور رد  دش و 

ریشتسی هب  فورعم  ياعد 

ار اعد  نیا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  ترضح  : هدرک لقن  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  « تاوعدلا جهم  » باتک رد  سوواط  نبا  دّیس 
مهد و میلعت  دوـخ  نیـشناج  هب  ار  نآ  زین  مناوـخب و  یناـسآ  یتخـس و  ره  يارب  لاـح و  ره  رد  ار  نآ  دوـمرف  رما  داد و  میلعت  نم  هـب 
هک اریز  ناوخب  ماش  ره  حبـص و  ره  ار  اعد  نیا  یلع  ای  : دومرف زین  منک و  تاقالم  ار  یلاعت  قح  اـت  میوگن  كرت  ار  اـعد  نیا  ندـناوخ 

.تسا یهلا  شرع  ياهجنگ  زا  یجنگ 

ترضح ، دیامن نایب  ار  اعد  نیا  تلیضف  ترضح  نآ  هک  درک  سامتلا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  ترضح  هاگـشیپ  هب  ، بعک نب  ّیبا 
: تسا نیا  اعد  نتم.دیامن  هعجارم  « تاوعدلا جهم  » باتک هب  دهاوخ  یم  هکره.دومرف  نایب  ار  نآ  رایسب  باوث  زا  یکدنا 

تسا یگشیمه  شا  ینابرهم  رایسب و  شتمحر  هک  ادخ  مان  هب 

هدیرفآ اب  ای  دشاب و  يریزو  ار  وا  هکنآ  یب  یتسه  ، رگریبدت ، راکـشآ قح  رب  ياورنامرف  نآ  ، تسین وا  زج  يدوبعم  هک  ار  ادخ  شیاتس 
، ناگدیرفآ يانف  زا  سپ  تساجرباپ  دجنگن و  فصو  رد  هک  تسا  يزاغآ  ، دیامن تروشم  شناگدنب  زا  يا 
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نوتس یب  ار  نیمز  نامسآ و  ، تسا ود  نآ  ةدنروآدیدپ  ةدننیرفآ و  اهنیمز و  اهنامسآ و  ییانـشور  ، تسا گرزب  سب  شا  يراگدورپ 
اج بآ  زارف  رب  ناـشیاههوک  اـب  اـهنیمز  ،و  دـندش اـپ  رب  وا  ناـمرف  هـب  اـهنامآ  سپ  ، ریگمـشچ یندوـشگ  ناـشدوشگ  مـه  زا  ،و  دـیرفآ

تـسوا نآ  زا  اهنت  تشگ ، هریچ  یتسهی  ياورنامرف  رب  ةدنیاشخب  ادخ  ، دنلب ياهنامـسآ  رد  ام  راگدرورپ  تفرگ  يدنلب  سپـس  ، تفرگ
ییوـت اـهنت  هک  مـهد  یم  تداهـش  نـم  سپ  ، تـسا كاـخ  ریز  هـچنآ  ود و  نآ  نـیب  هـچنآ  ره  تـسا و  نـیمز  اهنامـسآ و  رد  هـچنآ 

وت هک  ار  نآ  یـشخب  تّزع  هن  يدرب و  ـالاب  هچنآ  يارب  يا  هدـننز  نیمز  هن  تسین و  يدـناشن  نیمز  رب  هچنآ  يارب  يا  هدـنربالاب  ، ادـخ
هدـننک اطع  هن  ،و  تسین يدرک  اطع  هچنآ  يارب  يا  هدـنرادزاب  يدومن و  زیزع  وت  هک  ار  نآ  تسین  يا  هدـننکراوخ  ،و  يدرک شراوخ 

هدینارتسگ ینیمز  هن  دوب و  هدش  انب  ینامـسآ  هن  هک  هاگنآ  يدوب  وت  ، تسین وت  زج  يدوبعم  ، ادـخ ییوت  ،و  يدرک غیرد  هچنآ  يارب  يا 
هن ناور و  يا  هراتـس  هن  راوتـسا و  یهوک  هن  ناشورخ و  ییاـیرد  هن  نازورف و  يزور  هن  کـیرات و  یبش  هن  ناـبات و  يدیـشروخ  هن  و 

هدنرپ هن  نانز و  مد  یحور  هن  ،و  نایوگ حیبست  يا  هقعاص  هن  ،و  ناشخرد یقرب  هن  ،و  نارابرپ يربا  هن  ،و  نازو يداب  هن  هدـنبات و  یهام 
يدوب اناوت  زیچ  ره  رب  يدروآ و  دیدپ  ار  زیچ  همه  يدوب و  زیچ  ره  زا  شیپ  ، دنشاب هدوب  ناور  یبآ  هن  نازورف و  یشتآ  هن  نآرپ و  يا 

ییاورنامرف رب  ،و  يدنایرگ يدـنادنخ و  يدومن و  هدـنز  يدـناریم و  یتخاس و  ناوتان  يدومن و  رگناوت  يدـیرفآ و  ون  ار  زیچ  همه  و 
هک یناسر  يرای  ةدننیرفآ  ، تسین وت  زج  يدوبعم  هک  ییادخ  ییوت  ، یتفرگ يدنلب  ،و  ادخ يا  ، يدوب هتسجخ  سپ  ، یتشگ هریچ  یتسه 

هریچ تنامرف 
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رون و تماـیپ  رگتیادـه و  تنخم  هنارگداد و  تا  يرواد  ،و  قـح ، تا هتفگ  ،و  تسار تا  هدـعو  ،و  تفگـش تگنرین  ،و  ذـفان تملع  و 
دنمتّزع تادنهانپ  مهارف و  تا  يرای  ،و  راوتسا تنامسیر  ناوارف و  تیاطع  ،و  رایسب تشـشخب  گرزب و  تتـشذگ  ،و  ریگارف تتمحر 

یتعامج و ره  رد  رضاح  دوخ  تسا و  یتیاکش  ره  هاگیاج  تناتسآ  نم  راگدرورپ  يا  وت  ، تسا هناکریز  تگنرین  ،و  تخس تباذع  و 
ره راوتـسا  ژد  ، يا هتـسشن  كاـخ  رب  رب  ره  يرگناوـت  ، نیگهودـنا ره  شخب  يداـش  ، یتجاـح ره  تیاـهن  ، یناـهن يوـگتفگ  ره  هاوـگ 

تــسا نآ  ، یناگتــسیاش ناـبیتشپ  یناـگدز ، مـغ  يادز  مـغ  ، یناتــسدیهت ۀــنیجنگ  ، یناوتاـن رادــهاگن  ، یناـساره ره  ناـما  ، ینازیرگ
هانپ وت  هب  هکنآ  هانپ  ییوت  ،و  دـنک لکوت  وت  رب  هک  ار  نآ  تناگدـنب  زا  ینک  یم  تیاـفک  ، تسین وا  زج  يدوبعم  ، اـم راـگدرورپ  ، ادـخ

ار نآ  ناهانگ  يزرمآ  یم  ، دیوج يرای  وت  زا  هکنآ  رای  ، دنز گنچ  وت  نماد  هب  هک  یـسک  رادهگن  ، دـیامن يراز  تهاگرد  هب  دروآ و 
هرگ ، ناهاوخداد سرداد  ، نایالوم دمآرـس  ، نایاقآ ياقآ  ، نارورـس رورـس  ، ناگرزب گرزب  ، یناراـّبج راـّبج  ، دـهاوخ شزرمآ  وت  زا  هک 

نیرت عیرــس  ، نارواد نـیرترواد  ، ناگدـننیب نیرتاـنیب  ، ناگدنونــش نیرتاونــش  ، ناـگراچیب ياـعد  ةدــننک  تباـجا  ، ناراـتفرگ ياـشگ 
وت زج  يدوبعم  ، ادـخ ییوت  ، ناکین سردایرف  نانمؤم ، تاـجاح  ةدـنروآرب  ، ناگدـنزرمآ نیرتهب  ، ناـنابرهم نیرت  ناـبرهم  ، ناـسرباسح

نم راگدیرفآ و  ییوت  ، نایناهج اگدرورپ  ، تسین
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نم هدنشخب و  ییوت  ،و  راوخ يزور  نم  هدنهد و  يزور  ییوت  ،و  هدنب نم  راگدرورپ و  ییوت  ،و  كولمم نم  کلام و  ییوت  هدیرفآ و 
،و تسدیهت نم  زاین و  یب  ییوت  ،و  راوخ نم  دـنمتّزع و  ییوت  ،و  ناوتان نم  دـنمناوت و  ییوت  ،و  لیخب نم  دوج و  ياراد  ییوت  ،و  لئاس

نم هدننک و  محر  ییوت  هدزباتـش و  نم  رابدرب و  ییوت  ،و  نادان نم  اناد و  ییوت  ،و  راکدب نم  هدنزرمآ و  ییوت  ،و  هدنب نم  اقآ و  ییوت 
ییوـت هک  مـهد  یم  یهاوـگ  ،و  ناـشیرپ راـچان و  نـم  هدـننک و  تباـجا  ییوـت  هدزـالب و  نـم  شخب و  تیفاـع  ییوـت  هدـش و  مـحر 
ياتمه یب  ياتکی  ۀناگی  يادخ  ییوت  مهد  یم  یهاوگ  و  ناشیا ، تساوخرد  نودب  یناگدـنب  شخباطع  ، تسین وت  زج  يدوبعم  ، ادـخ

زرمایب و ار  مناهانگ  تسرف و  دورد  شا  هزیکاپ  كاپ و  تیب  لها  دّمحم و  رب  ایادـخ  ، تسا وت  يوس  هب  همه  تشگزاب  ،و  کت زاین  یب 
ار ادـخ  ساپـس  ،و  نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  ، اـشگب ناوارف  يزور  تمحر و  نم  يارب  تماگـشیپ  زا  ار و  میاـهیتساک  ناـشوپب  نم  رب 

.گرزب يالاو  يادخ  تیانع  هب  زج  تسین  ییورین  شبنج و  تسا و  یلیکو  وکین  هچ  تسا و  سب  ار  ام  ادخ  و  نایناهج ، راگدرورپ 

ریجم ياعد 

هک تسا  ییاعد  هدش و  تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  تسا و  رادروخرب  يدنلب  هاگیاج  زا  اهاعد  نیب  رد  اعد  نیا 
ار اعد  نیا  « حابـصم »و« نیمالا دـلب  » رد یمعفک  دروآ و  دـندوب  زامن  لوغـشم  میهاربا  ماقم  رد  هک  یماگنه  ترـضح  نآ  يارب  لیئربج 

نآ هیشاح  رد  هدومن و  رکذ 
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ناضمر هام  [ مهدزناپ مهدراهچ و  مهدزیـس و  ياهزور  «] ضیبلا مایا  » رد ار  اعد  نیا  هک  ره  هکنیا  هلمج  زا  ، هدرک هراشا  نآ  تلیـضف  هب 
يارب نآ  ندناوخ  و.دشاب  نابایب  ياهگیر  ناتخرد و  ياهگرب  ناراب و  ياه  هناد  ددع  هب  دنچره  ، دوش یم  هدـیزرمآ  شهانگ  دـناوخب 

: تسا نیا  اعد  و.تسا  دنمدوس  هودنا  مغ و  عفر  يرگناوت و  يزاین و  یب  نید و  يادا  رامیب و  يافش 

تسا یگشیمه  شا  ینابرهم  رایسب و  شتمحر  هک  ادخ  مان  هب 

يا یتسه  هبترمدـنلب  ، نابرهم يا  وت  یهّزنم  ، هدـنهد هانپ  يا  هد  هانپ  شتآ  زا  ار  اـم  ، هدنـشخب يا  یتسه  هبترمدـنلب  ، ادـخ يا  وت  یهّزنم 
هاـنپ يا  هد  هاـنپ  شتآ  زا  ار  اـم  ، کـلام يا  یتـسه  هبترمدـنلب  ، اورناـمرف يا  وـت  یهّزنم  ، هدـنهد هاـنپ  يا  هد  هاـنپ  شتآ  زا  ار  اـم  ، میرک

، شخب نمیا  يا  وت  یهّزنم  ، هدـنهد هانپ  يا  هد  هانپ  شتآ  زا  ار  اـم  ، مالـس يا  یتسه  هبترمدـنلب  ، بیع ره  زا  يرب  يا  وت  یهّزنم  ، هدـنهد
زا ار  ام  ، راّبج يا  یتسه  هبترمدـنلب  ، دـنمتّزع يا  وت  یهّزنم  ، هدـنهد هانپ  يا  هد  هاـنپ  شتآ  زا  راـم  ، یتسه رب  هریچ  يا  یتسه  هبترمدـنلب 

هاــنپ يا  هد  هاــنپ  شتآ  زا  ار  اــم  ، شنم گرزب  يا  یتـسه  هبترمدــنلب  ، شنم گرزب  يا  وـت  یهّزنم  ، هدــنهد هاــنپ  يا  هد  هاــنپ  شتآ 
تروـص يا  وـت  یهّزنم  ، هدـنهد هاـنپ  يا  هد  هاـنپ  شتآ  زا  ار  اـم  ، رگــشنیرفآ يا  یتـسه  هبترمدـنلب  ، هدــننیرفآ يا  وـت  یهّزنم  ، هدــنهد

ام ، راگدنام يا  یتسه  هبترمدنلب  ، امنهار يا  وت  یهّزنم  ، هدنهد هانپ  يا  هد  هانپ  شتآ  زا  ار  ام  هدننک ، ریدقت  يا  یتسه  هبترمدنلب  ، نیرفآ
هانپ يا  هد  هانپ  شتآ  زا  ار  اـم  ، ریذـپ هبوت  رایـسب  يا  یتسه  هبترمدـنلب  ، رگـشیاشخب يا  وت  یهّزنم  هدـنهد  هاـنپ  يا  هد  هاـنپ  شتآ  زا  ار 
يا وـت  یهّزنم  ، هدــنهد هاـنپ  يا  هاـنپ  شتآ  زا  ار  اــم  ، ریذــپان یگتــسخ  يا  یتـسه  ، هبترمدــلنب رگــشیاشگ ، يا  وـت  یهّزنم  ، هدــنهد

زا ار  ام  ، نابهاگن يا  یتسه  هبترمدنلب  ، کیدزن يا  وت  یهّزنم  ، هدنهد هانپ  يا  هد  هانپ  شتآ  زا  ام  میالوم ، يا  یتسه  هبترمدـنلب  ، مرورس
، هدنه هانپ  يا  هد  هانپ  شتآ 
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هبترمدنلب ، هدوتـس يا  وت  یهّزنم  ، هدنهد هانپ  يا  هد  هانپ  شتآ  زا  ار  ام  ، هدننادرگزاب يا  یتسه  هبترمدـنلب  ، هدـنروآ دـیدپ  يا  وت  یهّزنم 
يا هد  هانپ  شتآ  زا  ار  ام  ، گرزب يا  یتسه  هبترم  نلب  ، هنیرید يا  وت  یهّزنم  ، هدـنهد هانپ  يا  هد  هانپ  شتآ  زا  ار  اـم  ، تمظع ياراد  يا 

، هاوگ يا  وت  یهّزنم  ، هدـنهد هانپ  يا  هد  هانپ  شتآ  زا  ار  ام  ، ریذـپ شیاتـس  يا  یتسه  هبترمدـنلب  ، راـگزرمآ يا  وت  یهّزنم  ، هدـنهد هاـنپ 
شتآ زا  ار  ام  ، راذگّتنم يا  یتسه  هبترمدنلب  ، نابرهم يا  وت  یهّزنم  ، هدـنهد هانپ  يا  هد  هانپ  شتآ  زا  ار  ام  ، رـضاح يا  یتسه  هبترمدـنلب 

يا وت  یهّزنم  هدـنهد  هانپ  يا  هد  هانپ  شتآ  زا  ار  ام  ، رب ثاریم  يا  یتسه  هبترمدـنلب  ، هدـنزیگنارب يا  وت  یهّزنم  ، هدـنهد هانپ  يا  هد  هانپ 
يا یتـسه  هبترمدـنلب  ، ناـبرهم يا  وت  یهّزنم  ، هدـنهد هاـنپ  يا  هد  هاـنپ  شتآ  زا  ار  اـم  ، هدـنناریم يا  یتـسه  هبترمدـنلب  ، شخب یگدـنز 
هاـنپ يا  هد  هاـنپ  شتآ  زا  ار  اـم  سنوـم  يا  یتـسه  هبترمدـنلب  ، مدــمه يا  وـت  یهّزنم  هدــنهد  هاـنپ  يا  هد  هاـنپ  شتآ  زا  ار  اـم  ، هارمه

يا وــت  یهّزنم  ، هدـــنهد هاــنپ  يا  هد  هاــنپ  شتآ  زا  ار  اـــم  ، اـــبیز يا  یتــسه  هبترمدـــنلب  ، تــلزنم گرزب  يا  وــت  یهّزنم  ، هدـــنهد
زا ار  ام  هد ، ناما  يا  یتسه  هبترمدـنلب  ، شخباطع يا  وت  یهّزنم  ، هدـنهد هانپ  يا  هد  هانپ  شتآ  زا  ار  ام  ، انیب يا  یتسه  ، هبترمدـنلب ، هاـگآ
يا وت  یهّزنم  هدـنهد  هانپ  يا  هد  هانپ  شتآ  زا  ار  ام  ، دوجوم يا  یتسه  هبترمدـنلب  ، دوبعم يا  وت  یهّزنم  ، هدـنهد هاـنپ  يا  هد  هاـنپ  شتآ 

ساپس يا  یتسه  هبترمدنلب  ، هدش دای  يا  وت  یهّزنم  ، هدنهد هانپ  يا  هد  هانپ  شتآ  زا  ار  ام  ، هدوتـس يا  یتسه  هبترمدنلب  ، هدنزرمآ رایـسب 
هاـنپ يا  هد  هاـنپ  شتآ  زا  ار  اـم  ، هاـگهانپ يا  یتـسه  هبترمدـنلب  ، هدنـشخب يا  وت  یهّزنم  ، هدـنهد هاـنپ  يا  هد  هاـنپ  شتآ  زا  ار  اـم  ، هدـش

زا شیپ  يا  وت  یهّزنم  ، هدنهد هانپ  يا  هد  هانپ  شتآ  زا  ار  ام  ، هوکشاب يا  یتسه  هبترمدنلب  ، ابیز يا  وت  یهّزنم  ، هدنهد
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ام ، هدنفاکش يا  یتسه  هبترمدنلب  ، وگتسار يا  وت  یهّزنم  ، هدنهد هانپ  يا  هد  هانپ  شتآ  زا  ار  ام  ، هدنهد يزور  يا  یتسه  هبترمدنلب  ، همه
يا وـت  یهّزنم  ، هدــنهد هاـنپ  يا  هد  هاــنپ  شتآ  زا  ار  اــم  ، عیرــس يا  یتـسه  هبترمدــنلب  ، اونــش يا  وـت  یهّزنم  ، هدــنهد هاــنپ  يا  زا  ار 
يا یتسه  هبترمدـنلب  ، راـک رد  هراومه  يا  وت  یهّزنم  ، هدـنهد هاـنپ  يا  هد  هاـنپ  شتآ  زا  ار  اـم  ، نیرفآون يا  یتـسه  هبترمدـنلب  ، هیاپدـنلب
هانپ يا  هد  هانپ  شتآ  زا  رام  ، دونـشخ يا  یتسه  هبترمدنلب  ، هدننک تواضق  يا  وت  یهّزنم  ، هدـنهد هانپ  يا  هد  هانپ  شتآ  زا  ار  ام  رتالاو ،
يا یتسه  هبترمدـنلب  ، اناد يا  وت  یهّزنم  هدـنهد  هانپ  يا  هد  هانپ  شتآ  زا  ار  ام  ، كاپ يا  یتسه  هبترمدـنلب  ، هریچ يا  وت  یهّزنم  هدـنهد ،
هاـنپ يا  هد  هاـنپ  شتآ  زا  ار  اـم  ، رادـیاپ يا  یتسه  هبترمدـنلب  ، هدـنیاپ يا  وت  یهّزنم  ، هدـنهد هاـنپ  يا  هد  هاـنپ  شتآ  زا  ار  اـم  ، نارمکح

، زاین یب  يا  وت  یهّزنم  ، هدـنهد هانپ  يا  هد  هاـنپ  شتآ  زا  ار  اـم  ، هدـننک شخپ  يا  یتسه  هبترمدـنلب  ، هدـنرادهگن يا  وت  یهّزنم  ، هدـنهد
شتآ زا  ار  ام  ، اناوت يا  یتسه  هبترمدنلب  ، افواب يا  وت  یهّزنم  ، هدنهد هانپ  يا  هد  هانپ  شتآ  زا  ار  ام  ، هدننک زاین  یب  يا  یتسه  هبترمدـنلب 

وت یهّزنم  ، هدنهد هانپ  يا  هد  هانپ  شتآ  زا  ار  ام  ، شخبافـش يا  یتسه  هبترمدـنلب  ، هدـننک تیافک  يا  وت  یهّزنم  ، هدـنهد هانپ  يا  هد  هانپ 
ام ماجنا  يا  یتسه  هبترمدنلب  ، زاغآ يا  وت  یهّزنم  ، هدنهد هانپ  يا  هد  هانپ  شتآ  زا  ار  ام  ، زادنا سپ  يا  یتسه  هبترمدنلب  ، زادنا شیپ  يا 
وت یهّزنم  ، هدـنهد هانپ  يا  هد  هانپ  شتآ  زا  ار  ام  ، ناهن يا  یتسه  هبترمدـنلب  ، راکـشآ يا  وت  یهّزنم  ، هدـنهد هانپ  يا  هد  هانپ  شتآ  زا  ار 

هرامه يا  یتسه  هبترمدنلب  ، شخباطع يا  وت  یهّزنم  ، هدـنهد هانپ  يا  هد  هانپ  شتآ  زا  ار  ام  ، شخبدـیما يا  یتسه  هبترمدـنلب  ، دـیما يا 
يا هد  هانپ  شتآ  زا  ار  ام  ، هدنیاپ دوخ  هب  يا  یتسه  هبترمدنلب  ، هدـنز يا  وت  یهّزنم  ، هدـنهد هانپ  يا  هد  هانپ  شتآ  زا  ار  ام  رگـشیاشخب ،

وت یهّزنم  ، هدنهد هانپ 
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ار ام  همه  دوصقم  يا  یتسه  هبترمدنلب  ، رورس يا  وت  یهّزنم  ، هدنهد هانپ  يا  هد  هانپ  شتآ  زا  ار  ام  ، اتکی يا  یتسه  هبترمدنلب  ، هناگی يا 
يا وت  یهّزنم  ، هدـنهد هانپ  يا  هد  هانپ  شتآ  زا  اـم  ، گرزب يا  یتسه  هبترمدـنلب  ، اـناوت يا  وت  یهّزنم  ، هدـنهد هاـنپ  يا  هد  هاـنپ  شتآ  زا 

ار ام  رتالاو ، يا  یتسه  هبترمدنلب  ، الاو يا  وت  یهّزنم  ، هدنهد هانپ  يا  هد  هانپ  شتآ  زا  ار  ام  هیاپ  دنلب  يا  یتسه  هبترمدنلب  ، رادـم تیالو 
وت یهّزنم  هدـنهد ، هانپ  يا  هد  هانپ  شتآ  زا  ار  ام  ، الوم يا  یتسه  هبترمدـنلب  ، تسرپرـس يا  وت  یهّزنم  ، هدـنهد هانپ  يا  هد  هانپ  شتآ  زا 
يا یتسه  هبترمدـنلب  روآ ، دورف  يا  وت  یهّزنم  ، هدـنهد هانپ  يا  هد  هاـنپ  شتآ  زا  ار  اـم  ، رگـشنیرفآ يا  یتسه  هبترمدـنلب  ، روآدـیدپ يا 
هاـنپ يا  هد  هاـنپ  شتآ  زا  ار  اـم  ، روآدرگ يا  یتـسه  هبترمدـنلب  ، رگداد يا  وـت  یهّزنم  ، هدــنهد هاـنپ  يا  هد  هاـنپ  شتآ  زا  ار  اـم  ، ربزارف

يا وــت  یهّزنم  ، هدــنهد هاــنپ  يا  هد  هاــنپ  شتآ  زا  ار  اــم  ، زاــسراوخ يا  یتــسه  هبترمدـــنلب  ، شخب تّزع  يا  وــت  یهّزنم  ، هدـــنهد
زا ار  ام  دنمناوت  يا  یتسه  هبترمدنلب  ، اناوت يا  وت  یهّزنم  ، هدنهد هانپ  يا  هد  هانپ  شتآ  زا  ار  ام  ، نابهاگن نیا  یتسه  هبترمدنلب  ، نابهاگن
يا وت  یهّزنم  ، هدـنهد هانپ  يا  هد  هاـنپ  شتآ  زا  ار  اـم  ، راـبدرب يا  یتسه  هبترمدـنلب  ، اـناد يا  وت  یهّزنم  ، هدـنهد هاـنپ  يا  هد  هاـنپ  شتآ 

زا ار  ام  رادزاب ، يا  یتسه  هبترمدنلب  ، شخباطع يا  وت  یهّزنم  ، هدـنهد هانپ  يا  هد  هانپ  شتآ  زا  ار  ام  ، هنازرف يا  یتسه  هبترمدـنلب  ، رواد
یهّزنم ، هدنهد هانپ  يا  هد  هانپ  شتآ  زا  ار  ام  ، شخبدوس يا  یتسه  هبترمدـنلب  ، ناسر نایز  يا  وت  یهّزنم  ، هدـنهد هانپ  يا  هد  هانپ  شتآ 

يا یتسه  هبترمدنلب  ، رگداد يا  وت  یهّزنم  ، هدـنهد هانپ  يا  هد  هانپ  شتآ  زا  ار  ام  ، سرباسح يا  یتسه  هبترمدـنلب  ، هدـننک تباجا  يا  وت 
هانپ يا  هد  هانپ  شتآ  زا  ار  ام  ، فیرـش يا  یتسه  هبترمدنلب  ، نابرهم يا  وت  یهّزنم  ، هدنهد هانپ  يا  هد  هانپ  شتآ  زا  ار  ام  ، زادـنا ییادـج 

تقیقح يا  یتسه  هبترمدنلب  ، راگدرورپ يا  وت  یهّزنم  ، هدنهد
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هاـنپ يا  هد  هاـنپ  شتآ  زا  ار  اـم  ، هناـگ يا  یتـسه  هبترمدـنلب  ، هوکـشرپ يا  وـت  یهّزنم  ، هدـنهد هاـنپ  يا  هد  هاـنپ  شتآ  زا  ار  اـم  ، رادـیاپ
رایـسب يا  وت  یهّزنم  ، هدـنهد هانپ  يا  هد  هاـنپ  شتآ  زا  ار  اـم  ، هدـنریگ ماـتقنا  يا  یتسه  هبترمدـنلب  هدـنرذگرد ، يا  وت  یهّزنم  ، هدـنهد

ام ، رگشزاون يا  یتسه  هبترمدنلب  ، رهمرپ يا  وت  یهّزنم  ، هدنهد هانپ  يا  هد  هانپ  شتآ  زا  ار  ام  ، رتسگاطع يا  یتسه  هبترمدنلب  ، شخباطع
وت یهّزنم  ، هدنهد هانپ  يا  هد  هانپ  شتآ  زا  ار  ام  ، اتمه یب  يا  یتسه  هبترمدـنلب  ، هناگی يا  وت  یهّزنم  هدـنهد  هانپ  يا  هد  هانپ  شتآ  زا  ار 

تلادع يا  یتسه  هبترمدنلب  ، لیکو يا  وت  یهّزنم  ، هدنهد هانپ  يا  هد  هانپ  شتآ  زا  ار  ام  ، ریگارف يا  یتسه  هبترمدـنلب  ، شخب يزور  يا 
هاـنپ يا  هد  هاـنپ  شتآ  زا  ار  اـم  ، راوتـسا يا  یتـسه  هبترمدـنلب  ، راکـشآ يا  وـت  یهّزنم  هدـنهد  هاـنپ  يا  هد  هاـنپ  شتآ  زا  ار  اـم  ، ضحم
یتسه هبترمدـنلب  ، امنهار يا  وت  یهزنم  ، هدـنهد هانپ  يا  هد  هانپ  شتآ  زا  ار  ام  ، زورهم يا  یتسه  هبترمدـنلب  ، وکین يا  وت  یهّزنم  ، هدـنهد

يا هد  هانپ  شتآ  زا  ار  ام  ، شخب ینشور  يا  یتسه  هبترمدنلب  ، ییانـشور يا  وت  یهّزنم  ، هدنهد هانپ  يا  هد  هانپ  شتآ  زا  ار  ام  ، ربهار يا 
هبترمدنلب ، رابدرب يا  وت  یهّزنم  ، هدنهد هانپ  يا  هد  هانپ  شتآ  زا  ار  ام  ، روای يا  یتسه  هبترمدنلب  ناسر ، يرای  يا  وت  یهّزنم  ، هدنهد هانپ 

هد هانپ  شتآ  زا  ار  ام  ، رگشنیرفآ يا  یتسه  هبترمدنلب  ، رگشرامش يا  وت  یهّزنم  ، هدنهد هانپ  يا  هد  هانپ  شتآ  زا  ار  ام  ، ابیکش يا  یتسه 
يا وت  یهّزنم  ، هدـنهد هاـنپ  يا  هد  هاـنپ  شتآ  زا  ار  اـم  ، هدـنهدازج يا  یتـسه  هبترمدـنلب  ، هّزنم كاـپ و  يا  وـت  یهّزنم  ، هدـنهد هاـنپ  يا 

زا ار  ام  ، رـضاح يا  یتسه  هبترمدنلب  ، هدننیرفآ يا  وت  یهّزنم  ، هدنهد هانپ  يا  هد  هانپ  شتآ  زا  ار  ام  هانپ ، يا  یتسه  هبترمدنلب  ، سردایرف
یهّزنم ، لـالج توربـج و  ياراد  يا  یتـسه  هبترمدــنلب  ، ییاـبیز هوکــش و  بحاـص  يا  وـت  یهّزنم  هدــنهد ، هاـنپ  يا  هد  هاــنپ  شتآ 

زج يدوبعم  ، وت
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لها نینچ  نیا  میدـیناهر و  هودـنا  زا  ار  وا  میدرک و  تباجا  ار  شیاـعد  سپ  ، مدوب ناراکمتـس  زا  نم  اـنامه  ، وت یهّزنم  تسین  وت  زج 
سب ار  ام  ادخ  نایناهج و  راگدرورپ  ار  ادخ  ساپس  همه و  وا  نادناخ  دّمحم و  ام  ياقآ  رب  ادخ  دورد  ،و  میشخب ییاهر  ار  نامیا  لها 

.گرزب يالاو  يادخ  تیانع  هب  زج  ، تسین ییورین  شبنج و  ،و  تسا یلیکو  وکین  هچ  تسا و 

هلیدع ياعد 

تسا یگشیمه  شا  ینابرهم  رایسب و  شتمحر  هک  ادخ  مان  هب 

وا زج  يدوبعم  هک  دـنهاوگ  زین  شناد  نابحاص  ناگتـشرف و  تسین و  وا  زج  يدوبعم  هک  داد  یهاوگ  داد  لدـع و  ةدـنراد  اـپرب  ادـخ 
دنمزاین نامرفان  راکهنگ  ناوتان  ةدنب  نم  تسا و  مالـسا  ادخ  دزن  نیتسار  نید  انامه  ، تسا رادم  تمکح  دـنمتّزع و  هک  وا  مه  تسین 

رب داد  ، یهاوـگ دوـخ  هک  ناـنچ  ، شیوـخ ةدـننک  مارکا  شخب و  يزور  هدـننیرفآ و  هدـنهد و  تمعن  هب  مـهد  یم  یهاوـگ  وـت  زیچاـن 
بحاـص هک  وا  مه  ، تسین وا  زج  يدوبعم  هکنیا  رب  شناگدـنب  زا  شناد  ناـبحاص  ناگتـشرف و  دـنداد  یهاوگ  مه  شتاذ و  یگناـگی 
ناهاوخ ، انیب ياونـش  ، یگـشیمه دوجوم  ، اتکی ةدـنز  ، اـهتنا یب  ياـناد  ادـتبا  یب  ياـناوت  نآ  ، تسا شـشخب  مرک و  ناـسحا و  اـهتمعن و 

اناوت دناد  دوخ  اهنت  هک  تسا  هنوگ  نآ  شیوخ  تافص  ّزع  ةدرپ  رد  وا  تسا و  تافص  نیا  ۀتـسیاش  وا  هک  ، يزاین یب  ةدنبایرد  ، هاوخان
هن دوب و  يروشک  هن  هک  هاگنآ  دوب  هاشداپ  هراومه  ، شنیرفآ شناد و  ندـیرفآ  زا  شیپ  دوب  اناد  ، ورین ییاناوت و  شیادـیپ  زا  شیپ  دوب 

، لاح همه  رد  دوب  هّزنم  هشیمه  ،و  یلام
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زاـغآ و رد  تسا  رگناوت  ینوگرگد ، ییاـجباج و  نودـب  تسا  دـعب  زا  دـعب  شیاـقب  ،و  ضحم زاـغآ  رد  دوب  شیپ  زا  شیپ  شدوجو 
هب يدادیب  شریدـقت  رد  ،و  درادـن دوجو  یفارحنا  شا  هدارا  رد  تسین و  یمتـس  شا  يرواد  رد  ، رهاظ نطاب و  رد  تسا  زاین  یب  ، ماجنا

یمن یتاجن  هار  شماـقتنا  زا  درادـن و  دوجو  یهاـگهانپ  شمـشخ  تّدـش  زا  ،و  تسین يزیرگ  هار  شتموکح  زا  ،و  دروخ یمن  مشچ 
ناسکی ار  قیفوت  هتخاس و  فرطرب  ار  فیلکت  عناوم  دهرن  شگنچ  زا  دـهاوخب  هک  ار  نآ  ، تفرگ یـشیپ  شمـشخ  رب  شتمحر  ، دـشاب
فیلکت ار  تعاط  ، تخاس راومه  ار  مارح  زا  نتـسج  يرود  هار  ار و  هفیظو  يادا  دومن  نکمم  ، فیرـش ناوتاـن و  نیب  تسا  هداد  رارق 
گرزب ، هچ وا  تسا  هّزنم  ، شماقم تسا  رتـالاو  هچ  شمرک و  تسا  راکـشآ  هچ  وا  تسا  هّزنم  ، تقاـط تیفرظ و  زا  رتمک  هب  زج  دومنن 

ات تشامگب  ار  نانآ  نانیـشناج  دـننک و  نایب  ار  شا  يرگداد  ات  تخیگنارب  ار  ناربمایپ  شناـسحا  تسا  گرزب  هچ  شیاـطع و  تسا 
، دّمحم ناکاپ  نیرتالاو  اه و  هدیزگرب  نیرترب  ءایلوا و  نیرتهب  ءایبنا و  رورس  تما  زا  ار  ام  ار و  شلضف  دح و  یب  ياطع  دزاس  نایامن 

لزان وا  رب  ادخ  هک  ینآرق  هب  درک و  توعد  نآ  يوسب  ار  ام  هچنآ  هب  میدروآ و  نامیا  وا  هب  ، داد رارق  ( شنادـناخ وا و  رب  ادـخ  دورد  )
هک مهد  یم  تداهش  و  «. تسا یلع  نیا  :» دومرف دومن و  هراشا  وا  هب  شا  هتفگ  اب  درک و  نیعم  ریدغ  زور  رد  هک  شنیـشناج  هب  دومن و 

شنادنزرف رورـس  وا  زا  سپ  تسا و  نارفاک  رگبوکرـس  یلع  ، ادخ ةدیزگرب  لوسر  زا  سپ  راکوکین  نانیـشناج  رادرک و  وکین  ناماما 
، نیسح : ادخ ياضر  وریپ  ، ربمایپ ةداون  شردارب  سپس  ، یلع نب  نسح 
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یقن سپس  ، دّمحم یقت  سپس  یلع  اضر  سپس  ، یسوم مظاک  سپس  ، رفعج قداص  سپـس  ، ّمحم رقاب  سپـس  ، یلع ةدننک  تدابع  سپس 
زا ،و  تسیقاب ایند  شیاقب  هب  هک  یشخبدیما  نآ  ، يدهم رظتنم  مئاق  ، قح رب  نیـشناج  ، تّجح سپـس  ، نسح يرگـسع  ّیکز  سپـس  ، یلع
یم رپ  داد  لدع و  زا  ار  نیمز  وا  ۀلیسو  هب  ادخ  تسا و  هتشگ  راوتسا  نامسآ  نیمز و  شدوجو  هب  دنا و  هتفای  يزور  ناگدنب  شتکرب 

،و هتسیاب ناشتعاطا  بجاو و  نانآ  زا  يوریپ  ،و  تّجح نانآ  راتفگ  هک  مهد  یم  تداهش  هدش و  رپ  دادیب  متس و  زا  هکنآ  زا  سپ  ، دنک
تشهب لها  ۀمه  نارورس  ناشیا  ،و  تسا هدننک  نوگنرـس  ناشتفلاخم  شخب و  تاجن  نانآ  هب  يرادتقا  متخ و  مزال و  نانآ  اب  یتسود 

لاؤس تسا و  قح  گرم  هک  مهد  یم  تداهش  ،و  هدیدنـسپ نانیـشناج  نیرترب  ،و  نیقی روطب  نیمز  لها  ناماما  ارج و  زور  ناعیفـش  و 
رب همه  همه و و  منهج  تشهب و  باتک و  قح و  باـسح  ،و  نازیم طارـص و  رـشحم و  هب  قیـالخ  دورو  قح و  ندـش  هتخیگنارب  ربق و 

دهاوـخرب ار  دنتـسه  اـهربق  رد  هـک  ناـنآ  ادـخ  هـکنیا  تـسین و  نآ  رد  يدـیدرت  چـیه  ، تـسا یندـمآ  دوـعوم  تعاـس  تـسا و  قـح 
هب هک  یتعاط  مرادن و  مشاب  تشهب  راوازس  نآ  هب  هک  یلمع  ، تسا نم  يوزرآ  تتمحر  مرک و  نم و  دیما  تششخب  ایادخ.تخیگنا !

متسب و لد  تلضف  ناسحا و  هب  ،و  مراد رواب  ار  تا  يرگداد  یگناگی و  هکنیا  زج  ، تسین ما  هدنورپ  رد  مدرگ  يدونـشخ  ۀتـسیاش  نآ 
نیرت میرک  وت  مدروآ و  عیفش  وت  هاگراب  رد  ار  شنادناخ  ربمایپ و  : تنابوبحم زا 
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رب وا  رایـسب  مالـس  ناگزیکاپ و  ناکاپ و  نآ  شنادـناخ  همه  دّـمحم و  ناربمایپ  رب  ادـخ  دورد  ینانابرهم و  نیرت  نابرهم  یناـمیرک و 
رد يراوتـسا  نیقی و  نیا  ، نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  ایادـخ  ، گرزب يالاو  يادـخ  تیانع  هب  زج  تسین  ییورین  شبنج و  ،و  داـب ناـنآ 

ندیـسرارف هاـگ  ارم  تناـما  نیا  سپ  ، يداد ناـمرف  اـهتناما  ظـفح  هب  ار  اـم  دوخ  وت  هچ  يرادـتناما ، نیرتهب  وت  مدرپس و  وت  هب  ار  منید 
: هدمآ نینچ  هدش  تیاور  ياهاعد  رد  : دیوگ فلؤم.نانابرهم  نیرت  نابرهم  يا  تتمحر  هب  ، نادگرب نم  هب  مگرم 

هاگ هب  لطاب  يوس  هب  قح  زا  ندرک  لودع  ینعی  گرم  ماگنه  هب  هلیدع  و.مروآ  یم  هانپ  وت  هب  گرم  ماگنه  هب  هلیدـع  زا  نم  ایادـخ 
هب تبـسن  هدرک و  هسوـسو  ار  وا  دوـش و  یم  رـضاح  ناـسنا  دزن  گرم  ماـگنه  ناطیـش  هک  تسا  نینچ  قـح  زا  لودـع  ،و  نداد ناـج 
هب لودع  نیا  زا  اهاعد  رد  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  دنک و  نویب  نامیا  رادم  زا  ار  وا  هک  ییاج  ات  ، دزادـنا یم  کش  هب  ینید  ياهرواب 

ناما رد  گرم  ماگنه  هب  ياه  هسوسو  نیا  زا  دهاوخ  یم  هکره  : هدومرف نینچ  هّللا  همحر  نیققحملا  رخف  بانج  و.هدش  هدرب  هانپ  ادخ 
دراپسب یلاعت  قح  هب  ار  اهنآ  هدومن و  رضاح  شریمض  رد  ، نطاب يافص  یعطق و  ياهناهرب  اب  ار  هناگجنپ  لوصا  نامیا و  لیالد  دشاب ،

: دیوگب قح  رب  دیاقع  راهظا  زا  سپ  هک  ناسنیدب  ، دنادرگزاب وا  هب  گرم  ماگنه  هک 

ار ام  دوخ  وت  هچ  یتسه  رادتناما  نیرتهب  وت  مدرپس و  وت  هب  ار  منید  يراوتـسا  نیقی و  نیا  نم  انامه  نانابرهم  نیرت  نابرهم  يا  ! ایادـخ
.نادرگزاب نم  هب  مگرم  ندیسرارف  هاگ  هب  ار  نآ  سپ  ، يداد نامرف  اهتناما  ظفح  هب 

زا نتـسر  تمالـس  هب  يارب  نهذ  رد  نآ  يانعم  مدرپس  دای  هب  هلیدـع و  فیرـش  ياعد  دـناوخ  هّللا  همحر  نیققحملا  رخف  هتفگ  رب  اـنب 
رب انب  : تفگ دـیاب  ؟ هعیـش ياملع  ياشنا  اـی  تسا  موصعم  تیاور  روکذـم  ياـعد  نیا  اـّما  و.تسا  دـنمدوس  « توملا دـنع  هلیدـع  » رطخ

ملع رد  هتسجرب  ملاع  یهاوگ 
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انخیش ، ریصب دقان و  ثّدحم  هربخ و  تسدربز و  دنمشناد  همئا ع  رابخا  مامت  ةدنروآدرگ  تایاور و  ةدننک  یسررب  یـسانش و  ثیدح 
: تسا هدومرف  هک  نانچ  ، تسین نیموصعم  زا  اعد  نیا  « هدقرم هللا  رون  » يرون نیسح  ازریم  جاحلا  انالوم  مظعألا  ثدحملا  مرکالا و 

ثیدح و نالماح  ياهباتک  رد  تسا و  هدشن  تیاور  نیموصعم ع  زا  تسا و  ملع  لها  زا  یضعب  ياه  هتشون  زا  فورعم  هلیدع  ياعد 
قداص ترضح  رضحم  هب  هک  تسا  هدرک  تیاور  یملید  نامیلـس  نب  دّمحم  زا  یـسوط  خیـش  هک  نادب.تسین  دوجوم  تیاور  ناداّقن 

هدش هداهن  تناما  هب  هکنآ  رگید  رقّتسم و  نامیا  نیتسخن  : تسا هنوگ  ود  رب  نامیا  : دنیوگ یم  امش  نایعیش  : متشاد هضرع  مالّـسلا  هیلع 
ره زا  سپ  دومرف  ناشیا  ، دورن نیب  زا  دوش و  لماک  منامیا  مناوخب  ار  نآ  هاگره  هک  زومایب  نم  هب  ار  ییاـعد  نیارباـنب  ، دوریم نیب  زا  و 

: وگب بجاو  زامن 

هبعک و  مباتک ، نآرق  منییآ و  مالـسا  ،و  مربمایپ ( داب شنادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  ) دّمحم دـشاب و  مراگدرورپ  ادـخ  هکنیا  هب  مدونـشخ 
نب یلع  رفعج و  نب  یسوم  دّمحم و  نب  رفعج  یلع و  نب  دّمحم  نیـسحلا و  نب  یلع  نیـسح و  نسح و  ،و  مماما یلو و  یلع  ،و  ما هلبق 

مناـیاوشیپ داـب  ناـنآ  ۀـمه  رب  ادـخ  دورد  هـک  نـسحلا  نـب  هـجح  یلع و  نـب  نـسح  دّـمحم و  نـب  یلع  یلع و  نـب  دّـمحم  ،و  یـسوم
.ییاناوت يراک  ره  رب  وت  اریز  هد  رارق  ناشیا  يدونشخ  دنسپ و  دروم  ارم  سپ  ، دنشاب مناماما  نانآ  هکنیا  هب  مدونشخ  ایادخ.دنشاب !

ریبک نشوج  ياعد 

شراوگرزب ّدج  زا  ناشیا  ردپ  زا  ، مالّسلا هیلع  نیدجاسلا  دّیـس  ترـضح  زا  ، هدمآ یمعفک  حابـصم  نیمالا و  دلب  ياهباتک  رد  اعد  نیا 
هک یلاحرد  ، دروآ دورف  اهگنج  زا  یکی  رد  ترضح  نآ  يارب  لیئربج  ار  اعد  نیا  : هدش تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  ترـضح 

هـضرع لـیئربج.دوب  هدروآ  درد  هب  ار  ترـضح  نآ  كراـبم  ندـب  نآ  ینیگنـس  هک  يا  هنوگ  هب  دوب  باـنج  نآ  نت  رب  ینیگنـس  هرز 
هک ناوخب  ار  اعد  نیا  نک و  نوریب  دوخ  نت  زا  ار  هرز ) ) نشوج نیا  : دیامرفیم دـناسریم و  مالـس  وت  هب  تراگدرورپ  دّـمحم  ای  : تشاد

ياج اجنیا  هک  هدومرف  رکذ  اعد  نیا  تلیضف  رد  یحرش  سپس.تسا  ینمیا  بجوم  تتّما  وت و  يارب 
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هب ار  وا  نآ  مارتحا  هب  ادـخ  ، دـسیونب شنفک  رب  ار  نآ  هکره  هکنآ  هلمج  زا  مینک  یم  هراشا  نآ  زا  یخرب  هب  یلو  تسین  نآ  مامت  نایب 
یم وا  يزور  ار  يدـنم  هرهب  یلاعت  قح  ، دـناوخب كاپ  یلد  صلاخ و  ّتین  اب  ناضمر  هام  لوا  رد  ار  نآ  هکره  دـنکفا و و  یمن  شتآ 
زین همادا  رد.دـنهد  رارق  وا  يارب  ار  شباوث  دـننک و  سیدـقت  حـیبست و  ار  ادـخ  هک  دـنیرفآ  یم  هتـشرف  رازه  داـتفه  يو  يارب  ،و  دـنک
یم مارح  منهج  شتآ  رب  ار  وا  ندـب  ادـخ  ، دـناوخب راب  هس  ناـضمر  هاـم  رد  ار  نآ  هکره  : دومرف هکنآ  اـت  هدرک  لـقن  يداـیز  تلیـضف 

یگدـنز لوط  رد  ،و  دـننک ظفح  ناهانگ  زا  ار  وا  ات  دراـمگ  یم  وا  رب  ار  هتـشرف  ود  ،و  دـنادرگ یم  بجاو  وا  يارب  ار  تشهب  ،و  دـنک
نیا ظفح  هب  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  مردپ  : دومرف مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  : هدمآ تیاور  نایاپ  رد  دشاب و  ادخ  ناما  رد  دوخ 

.میامن بیغرت  شندناوخ  هب  ار  نانآ  مهد و  میلعت  دوخ  لها  هب  مسوینب و  ناشیا  نفک  رب  ار  نآ  هکنیا  زین  ،و  درک ّتیصو  اعد 

.تسا نآ  رد  زین  مظعا  مسا  تسا و  ادخ  ياهمان  زا  مان  رازه  رب  لمتشم  اعد  نیا 

( هدقرم رطع  ) مولعلا رحب  همّالع  هک  نانچ  نفک  رب  اعد  نیا  نتشون  بابحتسا  : لّوا ، دوش یم  هدافتسا  هتکن  ود  تیاور  نیا  زا  : دیوگ ریقف 
: تسا هدومرف  هراشا  نآ  هب  « هّردلا » باتک رد 

ناـما نما و  ياـعد  نآ  نشوـج  *و  نآرق باـتک  نتـشون  مـه  و  ناـمیا * رب  مـه  مالـسا و  رب  هاوـگ  * ناـفکا رب  نتـشون  بحتـسم  دـش 
رد نآ  زا  يرکذ  تفگ ، دیاب  ردق  ياهبش  صوصخ  رد  نآ  تئارق  ةرابرد  اّما  ،و  ناضمر هام  لّوا  رد  اعد  نیا  ندناوخ  بابحتـسا  : مّود

هدومن رکذ  ردق  ياهبش  لامعا  نمض  رد  ار  نآ  « داعملا داز  » باتک رد  هحور  هرس  سدق  یـسلجم  ۀمّالع  یلو  تسا  هدماین  تیاور  نیا 
ماقم نیا  رد  ام  يارب  و.دنناوخب  ردـق  ياهبـش  زا  کی  ره  رد  ار  « ریبک نشوج  » ياعد هک  هدـش  دراو  زین  تایاور  زا  يا  هراپ  رد  تسا و 

.تسا یفاک  ماقملا  راد  هّللا  هّلحا  یسلجم  ۀمّالع  شیامرف 

: تفگ دیاب  دنب  ره  رخآ  رد  هک  تسادخ  ياه  مان  زا  مان  هد  رب  لمتشم  يدنب  ره  ،و  تسا دنب  دص  رب  لمتشم  اعد  نیا  تروص  ره  رد 

باتک رد  راگدرورپ و  يا  ناهرب  شتآ  زا  ار  ام  ، سردایرف سردایرف  ، تسین وت  زج  يدوبعم  هک  يا  وت  یهّزنم 
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سرداـیرف ، تسین وـت  زج  يدوـبعم  هک  يا  وـت  یهّزنم  : شرخآ رد  دـیوگب و  « هّللا مسب  » دـنب ره  زاـغآ  رد  هک  تسا  هدـمآ  « نیمـالا دـلب  »
يا ، تمارک تـبیه و  ۀمـشچرس  يا  ، شخب ییاـهر  شتآ  زا  راـگدرورپ  يا  ار  اـم  تـسرف و  دورد  شنادـناخ  دـمّحم و  رب  سرداـیرف 

تسا یگشیمه  شا  ینابرهم  رایسب و  شتمحر  هک  ادخ  مان  هب  : تسا نیا  اعد  نآ  و.نانابرهم  نیرت  نابرهم 

يا ، اـناد يا  هـنیرید  يا  ، گرزب يا  ، رادـیاپ يا  ، یمارگ يا  ، ناـبرهم يا  ، هدنـشخب يا  ، ادـخ يا  ، تماـن هـب  مراتـساوخ  وـت  زا  ایادـخ  (1)
يا (2) .نم راـگدرورپ  يا  ناـهرب  شتآ  زا  ار  اـم  ، سرداـیرف سرداـیرف  تسین ، وت  زج  يدوـبعم  هک  يا  وـت  یهّزنم  ، هنازرف يا  ، اـفیکش

شخباطع يا  ، اهاطخ زا  هدـنرذگرد  يا  ، اـهیکین ۀمـشچرس  يا  ، اـه هاـگیاج  شخب  يدـنلب  يا  ، اـهاعد ةدـنروآرب  يا  ، نارورـس رورس 
نیرتهب يا  ، ناراـگزرمآ نیرتـهب  يا  (3) اهالب ةدـننک  رود  يا  ، اهزار ياـناد  يا  ، اهادـن ةدنونـش  يا  ، اـه هبوت  ةدـنریذپ  يا  ، اـه هتـساوخ 
نیرتهب يا  نارگـشیاتس  نیرتهب  يا  ، ناثراو نیرتهب  يا  ، ناهد يزور  نیرتهب  يا  ، نارواد نیرتهب  يا  ، نارواـی نیرتهب  يا  نارگـشیاشگ 

ییاـناوت و هـکنآ  يا  تـسوا  نآ  زا  اـهنت  ییاـبیز  هوکــش و  هـکنآ  يا  (4 ،) ناراکوکین نیرتهب  يا  ، ناـشخباطع نیرتهب  يا  ، ناروآداـی
ةدـنروآدیدپ يا  ، رترب گرزب و  تسوا  هکنآ  يا  ، تسوا نآ  زا  اـهنت  تکوـش  ییاورناـمرف و  هکنآ  يا  ، تسوا نآ  زا  اـهنت  یگدـنزارب 

يا ، تسا دـیدش  تخـس و  شرفیک  هکنآ  يا  ، تسا كالاچ  یـسرباسح  هکنآ  يا  ، تسا ناوترپ  ،و  دـنمورین هکنآ  يا  ، نارابرپ ياهربا 
(5) تسوا يور  شیپ  یتسه  ترفد  هکنآ  يا  ، تسوا دزن  اهنت  کین  شاداپ  هکنآ 
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يا ، شزرمآ يا  ، يدونشخ يا  ، اورنامرف يا  ، درخ ینشور  يا  ، هدنهدازج يا  ، رگشیاشخب يا  ، رهمرپ يا  تمان  هب  مراتـساوخ  وت  زا  ! ایادخ
يا ، میلـست شتردـق  ربارب  رد  همه  هکنآ  يا  ، نتورف شتمظع  ربارب  رد  همه  هـکنآ  يا  (6) نایب تمعن و  بحاص  يا  ، هناوتـشپ يا  ، كاپ

زا اـههوک  هکنآ  يا  ، رادربناـمرف شـسرت  زا  همه  هکنآ  يا  ، ناـساره شتبیه  ربارب  رد  همه  هکنآ  يا  راوخ ، شتّزع  ربارب  رد  همه  هکنآ 
وگ حـیبست  شـشیاتس  هب  دـعر  هکنآ  يا  ، اـج رب  شا  هزاـجا  هب  اـهنیمز  هـکنآ  يا  ، اـپ رب  شرما  هـب  اهنامـسآ  هـکنآ  يا  ، هتفاکـش شمیب 
يا ، اهیراودـیما جوا  يا  ، اـهالب ةدـننک  فرطرب  يا  ، اـهاطخ زا  هدـنرذگرد  يا  (7) دـنک یمن  متـس  شتکلمم  لـها  رب  هکنآ  يا  ، تـسا

ةدـنزیگنارب يا  ، اه هیالگ  ياونـش  يا  ، اهوزرآ ةدـنروآرب  يا  ، اه هدـیرفآ  ناـسر  يزور  يا  ایادـه ، ةدنـشخب  يا  ، اـهاطع ةدنهدرایـسب 
يا ، ییالاو يراوگرزب و  بحاص  يا  ، ییابیز رخف و  بحاـص  يا  ، شیاتـس ساپـس و  بحاـص  يا  ( 8) نادنبرد ياشگدنب  يا  ، ناگدنب

تّزع و بحاص  يا  ، يرواد یـسرداد و  بحاص  يا  ، ءاطع شـشخب و  بحاص  يا  ، اضر تشذگ و  بحاص  يا  افو ، نامیپ و  بحاص 
يا ، هدننک رود  يا  ، هدـنرادزاب يا  تمان  هب  مراتـساوخ  وت  زا  ایادـخ  (9) اهتمعن اهاطع و  بحاص  يا  ، شـشخب مرک و  بحاـص  يا  ، اـقب

ره ةدــنزاس  يا  (10) شخب تعـسو  يا  ، رتـسگرهم يا  ، رگیراـی يا  ، هدـنروآدرگ يا  ، اونـش يا  ، شخبدوـس يا  ، هدـنزاس يا  ، هدـنرادرب
يا راوخ  يزور  ره  شخب  يزور  يا  ، هدیرفآ ره  ةدننیرفآ  يا  ، هتخاس
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هدرپ يا  ، رواـی یب  ره  رواـی  يا  وـجرهم  ره  رب  زرورهم  يا  ، نیگهودـنا ره  شخب  جرف  يا  ، هدزمغ ره  راـسگمغ  يا  ، ییاراد ره  ياراد 
تبرغ رد  مهرمه  يا  ، تشحو رد  مدمه  يا  ، يراوگان رد  مدیما  يا  ، یتخـس رد  ما  هشوت  يا  (11) .هدنار ره  هانپ  يا  ، یتساک ره  شوپ 

رد مهاـنپ  يا  یتسدــگنت  رد  ما  يرگناوـت  يا  ، ینادرگرــس رد  میاـمنهر  يا  ، يراـتفرگ رد  مسرداـیرف  يا  ، تـمعن رد  متــسرپرس  يا 
يا ، اـهمغ راـسگمغ  يا  ، اـهبیع شوـپ  هدرپ  يا  ، ناـهانگ ةدـنزرمآ  يا  ، اـهناهن ياـناد  يا  (12) یناـشیرپ رد  مناسرددـم  يا  ، یگدـنامد

اهیگنتلد رگـشیاشگ  يا  ، اههودـنا ياشگ  هرگ  يا  ، اهناج مدـمه  يا  ، اهلد شخب  ینـشور  يا  ، اـهبلق کـشزپ  يا  ، اـهلد زاـس  نوگرگد 
يا ، هدـننادرگ يا  ، اریذـپ يا  ، امنهار يا  ، تسرپرـس يا  ، اشگراک يا  ، ابیز يا  ، الاو يا  تماـن  هب  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ! ایادـخ (13)
هانپ يا  ، نانکدایرف سردایرف  يا  ، نایوجددـم سرددـم  يا  ، ناـیوجهر ياـمنهر  يا  (14) نادرگ لاح  يا  ، هدـنرذگرد يا  ، شخباـطع

ةدـنزرمآ يا  ، نارگنایــصع هاـنپ  يا  ، ناگتــسشن كاـخ  رب  زرورهم  يا  ، ناـنمؤم رواـی  يا  ، ناگدنــساره شخب  ینمیا  يا  ، ناگدـنهانپ
يا ، ناما نما و  بحاص  يا  ، اطع شخب و  بحاص  يا  ، یکین دوج و  بحاـص  يا  (15) .ناگراچیب ياعد  ةدننک  تباجا  يا  ، ناراگهنگ

ناوضر تمحر و  بحاص  يا  ، نایب تمکح و  بحاص  يا  ، یکاپ سدق و  بحاص 
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يا (16) نارفغ تشذـگ و  بحاص  يا  ، ناـبیتشپ يا  رهم و  بحاـص  يا  ، ناطلـس تمظع و  بحاـص  يا  ، ناـهرب تّجح و  بحاـص  يا 
هکنآ يا  ، تسوا ، همه هدـنزاس  هکنآ  يا  تسوا  ، همه ةدـننیرفآ  هکنآ  يا  ، تسوا ، همه دوـبعم  هکنآ  يا  ، تسوا همه  راـگدرورپ  هـکنآ 

زیچ ره  رب  هکنآ  يا  ، تساـناد زیچ  همه  هب  هکنآ  يا  ، تسا رترب  زیچ  ره  زا  هکنآ  يا  ، تسه همه  زا  دـعب  هـکنآ  يا  ، دوـب هـمه  زا  شیپ 
رب هریچ  يا  ، شخب ینمیا  يا  تمان  هب  مهاوخ  یم  وت  زا  ! ایادـخ (17) .تسا ینتفر  زیچ  همه  تسا و  یگـشیمه  وا  هکنآ  يا  ، تسا اناوت 
يا (18) .نک شخپ  يا  ، رگناـیامن يا  ، شخب تنیز  يا  ، هد ناوت  يا  ، شخب یگداـس  يا  ، اـبردرخ يا  ، ربـلد يا  ، نیرفآ یتـسه  يا  ، همه

رب هکنآ  يا  ، تسا گرزب  شهوکـش  رد  هکنآ  يا  ، تسا هـنیرید  شا  یهاـشداپ  رد  هـکنآ  يا  تساـجرباپ  شا  ییاورناـمرف  رد  هـکنآ 
يا ، دزرو مارکا  ناراودـیما  رب  هکنآ  يا  ، تسا رابدرب  نانامرفان  رب  هکنآ  يا  ، تساناد زیچ  ره  هب  هکنآ  يا  يا  ، تسا نابرهم  شناگدـنب 

شلضف هب  زج  هکنآ  يا  (19) .تسا هنیرید  شرهم  رد  هکنآ  يا  ، دزرو رهم  شتمکح  رد  هکنآ  يا  ، دـیامن تمکح  شنیرفآ  رد  هـکنآ 
هکنآ يا  ، دنـسارهن شداد  زا  زج  هکنآ  يا  ، دنزودن مشچ  شا  یکین  هب  زج  هکنآ  يا  ، دوشن شهاوخ  شوفع  زج  هکنآ  يا  ، تسین دیما 

رب شتمحر  هکنآ  يا  ، هتفرگ ارف  ار  همه  شتمحر  هکنآ  يا  ، تسین یتنطلـس  شتنطلـس  زج  هکنآ  يا  ، شا ییاورنامرف  زج  دنامن  رادیاپ 
يا ، هودنا ةدـنیاشگ  يا  (20) .تسین شدـننامه  سکچیه  هک  نآ  يا  ، هتفرگ ورف  ار  هـمه  شـشناد  هـکنآ  يا  ، هـتفرگ یـشیپ  شمـشخ 

يا ، هبوت ةدنریذپ  يا  ، هانگ ةدنزرمآ  يا  ، مغ ةدننک  فرطرب 

ص:151

 ( ناسآ شراگن  نانجلا (  حیتافم  دیدج  www.Ghaemiyeh.comبختنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1215زکرم  هحفص 206 

http://www.ghaemiyeh.com


.ناگدـنب ةدـنهد  يزور  يا  ، هـناد ةدنفاکـش  يا  ، ناـهن زار  ياـناد  يا  ، ناـمیپ هـب  راداـفو  يا  ، هدـعو تـسار  يا  ، ناگدـیرفآ ةدـننیرفآ 
يا ، ناـیامن يا  ، كاـپ يا  ، دونـشخ يا  ، رهمرپ يا  ، هد ناـما  يا  ، رگناوت يا  ، راداـفو يا  ، ـالاو يا  تماـن  هب  مراتـساوخ  وت  زا  ! ایادـخ (21)
يا ، يدرکن شنزرس  هانگ  رب  هکنآ  يا  يدناشوپ  ار  یتشز  هکنآ  يا  ، يدومن رادیدپ  ار  ییابیز  هکنآ  يا  (22) .شخب ضیف  يا  ، ناوترپ
يا ، هدوشگ رهم  هب  تتـسد  يا  ، ریگارف تیناـگزرمآ  يا  ، يرذـگرد وـکین  هک  يا  ، گرزب تتـشذگ  هک  يا  ، يدوـمنن يرد  هدرپ  هکنآ 
يا ، نیزاـغآ شـشخب  ياراد  يا  ، ریگارف تمحر  ياراد  يا  ، ناوارف تـمعن  ياراد  يا  (23  ) هیـالگ ره  ماجنارـس  يا  ، يوجن ره  ياونش 

ياراد يا  ، رادیاپ تّزع  ياراد  يا  ادـیوه ، تمارک  ياراد  يا  ، یعطق ناهرب  ياراد  يا  ، هدـنزارب يورین  ياراد  يا  ، اسر تمکح  ياراد 
يا ، نازیر ياهکـشا  ةدننک  محر  يا  ، اهیکیرات ةدـنهنرب  يا  اهنامـسآ  ةدـنروآدیدپ  يا  (24) .هیاپدـنلب تمظع  ياراد  يا  ، راوتـسا ناوت 

دیدـپان يا  ، اهیبوخ نک  نادـنچود  يا  ، تایآ روآ  دورف  يا  ، ناگدرم شخب  یگدـنز  يا  ، اهیتشز ةدنـشوپ  يا  ، اهـشزغل زا  ةدـنرذگرد 
يا ، هدـننادرگ يا  ، راک هدیجنـس  يا  ، رگتروص يا  تماـن  هب  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ! ایادـخ (25) .هجنکش تخـس  يا  اهیدب ، هدننک 
يا ، مرتحم ۀناخ  راگدرورپ  يا  (26) .روآ سپ  يا  ، روآ شیپ  يا  ، هد میب  يا  ، هد هدژم  يا  ، زاس هداس  يا  ، شخب ینشور  يا  ، هدننک كاپ 

راگدرورپ يا  ، ماقم نکر و  راگدرورپ  يا  ، مرتحم رهش  راگدورپ  يا  ، مرتحم هام  راگدورپ 
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ّتیحت و راگدرورپ  يا  یکیرات ، ینـشور و  راگدرورپ  يا  ، مارح لالح و  راگدرورپ  يا  ، مارحلا دجـسم  راگدرورپ  يا  ، مارحلا رعـشم 
نیرتکاپ يا  ، نایوگتـسار نیرتوگتـسار  يا  ، نارگداد نیرترگداد  يا  ، نارواد نیرترواد  يا  (27) .نامدرم رد  ورین  ةدـنرورپ  يا  ، مالس

يا ، ناروای نیرتروای  يا  ، ناگدننیب نیرتانیب  يا  ، ناگدنونـش نیرتاونـش  يا  ، نارگباسح نیرتکباچ  يا  ، ناگدـننیرفآ نیرتهب  يا  ، ناکاپ
يا هتخودـنا  هکنآ  ۀـتخودنا  يا  ، درادـن ینابیتشپ  هکنآ  نابیتشپ  يا  ، درادـن هاگ  هیکت  هکنآ  هاگ  هیکت  يا  (28) .نایمارگ نیرت  یمارگ 

درادن یتّزع  هکنآ  تّزع  يا  ، درادن يراختفا  هکنآ  راختفا  يا  ، درادن یسردایرف  هکنآ  سردایرف  يا  ، درادن یهانپ  هکنآ  هانپ  يا  درادن 
مهاوخ یم  وت  زا  ! ایادخ (29) درادن ینمیا  هکنآ  شخب  ینمیا  يا  ، درادن یمدمه  هکنآ  مدمه  يا  ، درادن يددـم  هکنآ  ناسرددـم  يا 
یخارف يا  ، ریگزاب يا  ، نک شخب  يا  ، اـناد يا  ، رواد يا  ، شخب یتمالـس  يا  ، زرورهم يا  ، هدـنیاپ يا  ، رادـیاپ يا  ، رادـهگن يا  تماـن  هب 

دهاوخ شزرمآ  وا  زا  هکنآ  ةدنزرمآ  يا  ، دیوج رهم  وا  زا  هکنآ  رب  نابرهم  يا  ، دـیوج يرادـهگن  وا  زا  هکنآ  رادـهگن  يا  (30) .شخب
هکنآ يامنهار  يا  ، دهاوخ مارکا  وا  زا  هکنآ  ةدننک  مارکا  يا  ، دهاوخ تظافح  وا  زا  هکنآ  ظفاح  يا  ، دـبلط يرای  وا  زا  هکنآ  روای  يا 

وا زا  هـکنآ  سرداـیرف  يا  ، دـیوج ددـم  وا  زا  هـکنآ  رایددـم  يا  ، دـهاوخ یــسرداد  وا  زا  هـکنآ  سرداد  يا  ، دــیوج ییاـمنهار  وا  زا 
يا ، دـباینرد ار  وا  اوـخ  هک  يرادـیاپ  يا  ، دوـشن يزادـنا  تسد  هـک  یفیطل  يا  ، ددرگن راوـخ  هـک  يزیزع  يا  ( 31) دهاوخ یسردایرف 

ییاناد يا  ، دوش یمن  یناف  هک  یگـشیمه  يا  ، دور یمن  نیب  زا  هک  یهاشداپ  يا  دریم ، یمن  هک  يا  هدنز  يا  ، دریذپن انف  هک  يا  هدـنیاپ 
ددرگ یمن  ناوتان  هک  ییاناوت  يا  ، دهاوخن كاروخ  هک  يزاین  یب  يا  ، درادن ینادان  هک 
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يا اـمنهار  يا  ، ریذــپ شیاتــس  يا  ، راوـگرزب يا  ، هاوـگ يا  ، هناـگی يا  ، اـتکی يا  تماـن  هـب  مـنک  یم  تساوـخرد  وـت  زا  ! ایادــخ (32)
رت نابرهم  يا  میرک ، ره  زا  رت  میرک  يا  ، گرزب ره  زا  رت  گرزب  يا  (33) شخبدوس يا  ، ناسر نایز  يا  ، هدنرب ثاریم  يا  ، هدنزیگنارب
زا رت  فـیطل  يا  ، گرزب ره  زا  رت  گرزب  يا  هنیرید ، ره  زا  هنیرید  يا  ، هنازرف ره  زا  رت  هنازرف  يا  ، اـناد ره  زا  رتاـناد  يا  ، ناـبرهم ره  زا 
يا ، رایـسب تریخ  يا  ، گرزب تتمعن  يا  ، هنامیرک تشذگ  يا  (34) .زیزع ره  زا  رتزیزع  يا  ، هوکـشاب ره  زا  رت  هوکـشاب  يا  ، فیطل ره 
رواد يا  ، یتسه هاشداپ  يا  ، نایز ةدنرادرب  يا  ، يراتفرگ ياشگ  هرگ  يا  ، زاون مشچ  تعنض  يا  یگـشیمه ، تفطل  يا  ، هنیرید تلـضف 

نآ يا  ، تسالاو شا  يرادـیاپ  رد  هکنآ  يا  ، تسا رادـیاپ  شا  يرادافو  رد  هکنآ  يا  ، تسا رادافو  شنامیپ  رد  هکنآ  يا  (35 ، ) قح رب 
شفرش رد  هکنآ  يا  ، تسا فیرش  شا  یمرن  رد  هکنآ  يا  ، تسا یمرن  اب  شا  یکیدزن  رد  هکنآ  يا  ، تسا کیدزن  شا  ییالاو  رد  هک 
.تسا هدوتـس  شهوکـش  رد  هکنآ  يا  ، تسا دنمهوکـش  شا  یگرزب  رد  هکنآ  يا  ، تسا گرزب  شتّزع  رد  هکنآ  يا  ، تـسا تّزع  اـب 
یکین هب  يا  ، اـمنهار يا  هد  یتسردـنت  يا  ، راداـفو يا  ، شخب ناـمرد  يا  ، هدنـسب يا  تماـن  هب  منک  یم  تساوخرد  وـت  زا  ! ایادـخ (36)

ناـساره وا  زا  زیچ  ره  هکنآ  يا  ، تـسا نـتورف  شیارب  زیچ  ره  هـکنآ  يا  (37) .راگدنام يا  ، هبترمدنلب يا  ، دونـشخ يا  ، رواد يا  ، ناوخ
يا ، دـنک تشگزاـب  وا  يوـس  هب  زیچ  ره  هک  نآ  يا  ، تسا رادـیدپ  وا  هب  زیچ  ره  هکنآ  يا  ، تسا وا  زا  زیچ  ره  یتـسه  هکنآ  يا  ، تسا

ره هکنآ  يا  ، تساپ رب  وا  هب  زیچ  ره  هکنآ  يا  ، تسا ناسرت  وا  زا  زیچ  ره  هکنآ 

ص:154

 ( ناسآ شراگن  نانجلا (  حیتافم  دیدج  www.Ghaemiyeh.comبختنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1215زکرم  هحفص 209 

http://www.ghaemiyeh.com


(38) تسا دوبان  شا  هولج  زج  زیچ  ره  هکنآ  يا  ، تسا وگ  هیبست  وا  شیاتـس  هب  زیچ  ره  هکنآ  يا  ، دوش یم  نوگرگد  وا  يوس  هب  زیچ 
يا ، تسین وا  يوس  هب  زج  يدصقم  هکنآ  يا  ، تسین شهاگرد  هب  زج  یهانپ  هکنآ  يا  ، شهاگراب هب  زج  تسین  یهاگزیرگ  هکنآ  يا 
يا ، وا هب  زج  تسین  ییورین  شبنج و  هکنآ  يا  ، تسین یلیم  وا  يوـس  هب  زج  هکنآ  يا  ، شرهم هب  زج  تسین  ياـهر  شمـشخ  زا  هکنآ 

(39) .دوشن هدیتسرپ  وا  زج  هکنآ  يا  ، تسین يدـیما  وا  هب  زج  هکنآ  يا  ، دوشن لکوت  وا  رب  زج  هکنآ  يا  ، دـنیوجن ددـم  وا  زا  زج  هکنآ 
يا ناگدـش  هصق  نیرتهب  يا  ، ناهد خـساپ  نیرتهب  يا  ، ناگدـشایوج نیرتهب  يا  ، نانیرفآ قوش  نیرتهب  يا  ، نازیگنا ساره  نیرتهب  يا 

مراتساوخ وت  زا  ! ایادخ (40) .نامدمه نیرتهب  يا  ، ناگدناوخ نیرتهب  يا  ، ناربلد نیرتهب  يا  ، ناگدوتـس نیرتهب  يا  ، ناگدشدای نیرتهب 
.روای يا  ، اـنیب يا  ، روآداـی يا  ، دـنب هتـسکش  يا  ، هدننکـش يا  هدـننیرفآ  يا  ، هریچ يا  ، اـناوت يا  ، شوپ هدرپ  يا  ، راـگزرمآ يا  تماـن  هب 

ار ناهن  ۀـمزمز  هکنآ  يا  ، دریگرب ار  الب  هکنآ  يا  دـش  نومنهر  سپ  داهن  هزادـنا  هکنآ  يا  ، دومن بساـنتم  سپ  دـیرفآ  هکنآ  يا  (41)
.دهد افش  ار  نارامیب  هکنآ  يا  ، دشخب ییاهر  يدوبان  زا  هکنآ  يا  ، دناهرب ار  ناگدش  قرغ  هکنآ  يا  ، دونشب

هار ایرد  یکشخ و  رد  هکنآ  يا  ( 42) .دیرفآ نز  درم و  هنوگود  هکنآ  يا  ، دنک هدنز  دناریم و  هکنآ  يا  ، دنایرگ دـنادنخ و  هکنآ  يا 
گرم رد  هکنآ  يا  ، تسوا نشور  ناـهرب  شیاـه  هناـشن  رد  هکنآ  يا  ، تسوا ياـه  هناـشن  یتـسه  ياـه  هـنارک  رد  هـکنآ  يا  ، تـسوا

هکنآ يا  ، تسوا ّدح  یب  ییاورنامرف  زیخاتـسر  رد  هکنآ  يا  ، تسوا يزومآدـنپ  اهربق  رد  هکنآ  يا  ، تسوا ییامن  تردـق  ناگدـیرفآ 
رد هکنآ  يا  ، تسوا شاداپ  تشهب  رد  هکنآ  يا  ، تسوا يرواد  اهرادرک  شجنـس  رد  هکنآ  يا  ، تسوا هوکـش  لاـمعا  یـسرباسح  رد 

خزود
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وا گنهآ  نانامیشپ  هکنآ  يا  ، دنرب هانپ  وا  يوس  هب  ناراکهنگ  هکنآ  يا  ، دنزیرگ وا  هاگرد  هب  ناگدنساره  هکنآ  يا  (43) تسوا رفیک 
هکنآ يا  ، دنریگ سنا  وا  هب  نادـنمتدارا  هکنآ  يا  ، دـنرب هانپ  وا  هب  ناگتـشگرس  هکنآ  يا  ، دـنیامن لیم  وا  هب  نایاسراپ  هکنآ  يا  ، دـننک
هکنآ يا  ، دـنریگ مارآ  وا  يوس  هب  ناگتفای  نیقی  هکنآ  يا  ، دـنزرو عمط  شوفع  رد  ناراکاطخ  هکنآ  يا  ، دـننک راختفا  وا  هب  ناگتفیش 

يا ، کیدزن يا  ، شخبافش يا  ، ینتشاد تسود  يا  تمان  هب  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ! ایادخ (44) .دننک لّکوت  وا  رب  ناگدننک  لّکوت 
يا ، کیدزن ره  زا  رت  کـیدزن  يا  (45) .انیب يا  هاگآ  يا  ، هدـننک تباجا  يا  ، هد شاداپ  يا  ، زیگنا ساره  يا  ، سرباـسح يا  ، ناـب هدـید 

زا رتاناوت  يا  ، دنلب ره  زا  رترب  يا  ، فیرش ره  زا  رت  فیرـش  يا  ، هاگآ ره  زا  رت  هاگآ  يا  ، انیب ره  زا  رتانیب  يا  ، بوبحم ره  زا  رت  بوبحم 
يا ، ریذپان تسکش  ةریچ  يا  (46  ) ناـبرهم ره  زا  رت  ناـبرهم  يا  ، هدنـشخب ره  زا  رت  هدنـشخب  يا  ، رگناوت ره  زا  رترگناوت  يا  ، اـناوت ره 

رادهگن يا  ، ریذپان يدنلب  شخب  يدنلب  يا  ، ریذپان یگ  هریچ  ةریچ  يا  ، كولمم ام  کلام  يا  ، هدیرفآان ةدننیرفآ  يا  ، هتخاسان ةدـنزاس 
شخب ینشور  يا  ، رون ینـشور  يا  (47) ریذپان يرود  کیدزن  يا  ، رـضاح هشیمه  هاوگ  يا  ، هدشن يرای  ةدـننک  يرای  يا  ، رادـهگن یب 

زا سپ  ییانشور  يا  ، رون ره  زا  شیپ  ییانشور  يا  ، رون ره  ینـشور  يا  ، رون زاس  هزادنا  هب  يا  ، رون ةدننادرگ  يا  ، رون ةدننیرفآ  يا  رون 
شیاطع هکنآ  يا  (48) تسین يرون  شدننامه  هک  يرون  يا  ، رون ره  زارف  رب  ییانشور  يا  ، رون ره 
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هکنآ يا  ، تسا هنیرید  شا  یکین  هکنآ  يا  ، تسا رادـیاپ  شـشزاون  هکنآ  يا  ، تـسا زاوـن  مـشچ  شراـک  هـکنآ  يا  ، تـسا ریگمـشچ 
يا ، تسا داد  شرفیک  هکنآ  يا  ، تسا یگتـسیاش  زا  رتارف  شتـشذگ  هکنآ  يا  ، تسا تسار  شا  هدـعو  هکنآ  يا  تسا  قـح  شنخس 
يا ، زاـس ناـسآ  يا  تماـن  هب  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ! ایادـخ (49) .تسا یناگمه  شیاـطع  هک  نآ  يا  ، تسا نیریـش  شداـی  هکنآ 

ییابیز يا  ، هد ناما  يا  ، شخبرایـسب يا  ، هد نوزف  يا  ، شخباـطع يا  ، روآ دورف  يا  ، نک راومه  يا  ، زاـس نوگرگد  يا  ، شخب ییادـج 
هکنآ يا  ، دوشن ییامنهار  دـنک و  ییامنهار  هکنآ  يا  ، دوشن هدـیرفآ  هدـنیرفایب و  هکنآ  يا  ، دوشن هدـید  هدـنیب و  هکنآ  يا  (50) نیرفآ

هانپ دهد و  دهانپ  هکنآ  يا  ، دهاوخن كاروخ  دـناروخ و  هکنآ  يا  ، دوشن هدیـسرپ  دـسرپ و  هکنآ  يا  ، دـننکن شا  هدـنز  دـنک و  هدـنز 
وا يارب  ،و  هدشن هداز  ،و  هدازن هکنآ  يا  ، دـنهدن شنامرف  دـهد و  نامرف  هکنآ  يا  ، دوشن يرواد  وا  رب  دـنک و  يرواد  هکنآ  يا  ، دـیوجن

شوـخ هچ  هک  يا  ، یهارمه شوـخ  هچ  هک  يا  ، یبـیبط شوـخ  هچ  هک  يا  ، يرگباـسح شوـخ  هچ  هـک  يا  (51) .تسا هدوبن  ییاـتمه 
هک يا  ، ییاشگراک شوخ  هچ  هک  يا  ، یهانپرـس شوخ  هچ  هک  يا  ، يربلد شوخ  هچ  هک  يا  یهد ، خساپ  شوخ  هچ  هک  يا  ، یکیدزن

هبوت بوبحم  يا  ، نادـیرم مدـمه  يا  ، ناگتفیـش يوزرآ  يا  ، ناـفراع يداـش  يا  (52) يرواـی شوـخ  هچ  هک  يا  ، ییـالوم شوـخ  هچ 
راسگمغ يا  ، ناریگلد هودنا  ةدـنیاشگ  يا  ، ناگدـننک تدابع  مشچ  رون  يا  ، ناراکهنگ دـیما  يا  ، نازیچ یب  ةدـنهد  يزور  يا  ، ناراک

يا ، ام دوبعم  يا  ، ام راگدرورپ  يا  تماـن  هب  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  نم  ! ایادـخ (53) .ناگدنیآ ناگتـشذگ و  دوبعم  يا  ناگدزمغ ،
راگدرورپ يا  (54 ،) ام بیبط  يا  ، ام بوبحم  يا  ، ام ناسرددم  يا  ، ام يامنهار  يا  ، ام رادهگن  يا  ، ام روای  يا  ، ام يالوم  يا  ام  رورس 
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يا ، نالاسگرزب نـالاسدرخ و  راـگدرورپ  يا  ، خزود تشهب و  راـگدرورپ  يا  ، ناـبوخ ناقیّدـص و  راـگدرورپ  يا  ، ناـکین ناربماـیپ و 
يا ، اهایرد اهیکـشخ و  راگدرورپ  يا  ، اه هشیب  اهتـشد و  راگدرورپ  يا  ، ناتخرد اهرهن و  راگدرورپ  يا  ، اه هویم  اـه و  هناد  راـگدرورپ 
زیچ ره  هب  شـشناد  هکنآ  يا  ، هتفای ذوفن  زیچ  ره  رد  شنامرف  هکنآ  يا  (55  ) اهناهن اهراکشآ و  راگدرورپ  يا  ، زور بش و  راگدرورپ 

شـساپس هب  ناگدیرفآ  هکنآ  يا  ، دنناوتان شیاهتمعن  ندرمـش  زا  ناگدنب  هکنآ  يا  ، هتفرگ ربرد  ار  زیچ  ره  شتردق  هکنآ  يا  ، هدیـسر
یـشنم گرزب  یگرزب و  هکنآ  يا  ، دنـسرن شا  یتسه  يافرژ  هب  اهرادـنپ  هکنآ  يا  ، دـنباینرد ار  شا  یگرزب  اـهمهف  هکنآ  يا  ، دنـسرن
ییاطع هکنآ  يا  ، تسین وا  ییاورنامرف  زج  ییاورنامرف  هکنآ  يا  ، دنرادن ار  شمکح  ندنادرگرب  ناوت  ناگدنب  هک  يا  ، تسوا ششوپ 

نآ زا  زاغآرس  ماجنارس و  هکنآ  يا  ، تسوا يارب  رترب  تافص  هکنآ  يا  ، تسوا نآ  زا  یلعا  هنومن  هکنآ  يا  ( 56) تسین وا  ياطع  زج 
نآ زا  رتوـکین  ياـهمان  هکنآ  يا  ، تسوا نآ  زا  رت  گرزب  ياـه  هناـشن  هکنآ  يا  ، تـسوا نآ  زا  شیاـسآ  تـشهب  هـک  نآ  يا  ، تـسوا

هکنآ يا  ، تسوا نآ  زا  شرف  شرع و  هکنآ  يا  ، تسوا نآ  زا  اـضف  اوـه و  نآ  يا  ، تسوا نآ  زا  يرواد  ناـمرف و  هـک  نآ  يا  ، تـسوا
شیاتـس يا  ، ابیکـش يا  ، هدـنزرمآ يا  ، هدـنرذگرد يا  تماـن  هب  مهاوـخ  یم  وـت  زا  ! ایادـخ (57) .تـسوا نآ  زا  هتـشارفارب  ياهنامـسآ 

هناشن هکنآ  يا  ، تسا نامسآ  رد  شا  یگرزب  هکنآ  يا  ( 58) .هّزنم يا  ، كاپ يا  ، تسود يا  ، هتساوخ يا  ، زرورهم يا  ، نابرهم يا  ، ریذپ
هکنآ يا  ، تسا زیچ  ره  رد  شلیالد  هکنآ  يا  ، تسا نیمز  رد  شیاه 
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هکنآ يا  ، دـنادرگ شزاب  سپـس  دـنک  زاغآ  ار  شنیرفآ  هکنآ  يا  ، تساههوک رد  شیاه  هنیجنگ  هکنآ  يا  ، تسایرد رد  شیاهیتفگش 
هکنآ يا  ، هتخادرپ وکین  ار  زیچ  ره  شنیرفآ  هکنآ  يا  ، هتخاس نایامن  زیچ  ره  رد  ار  شفطل  هکنآ  يا  ، ددرگزاب وا  يوس  هب  هب  روما  ۀـم 

يوگخـساپ يا  ، درادـن یکـشزپ  هکنآ  کشزپ  يا  ، درادـن یتسود  هکنآ  تسود  يا  (59) .تسا هداتفا  رگراـک  ناگدـیرفآ  رد  شناوت 
يا ، درادـن یـسردایرف  هکنآ  سردایرف  يا  ، ناـهرمه یب  هارمه  يا  ، درادـن یناـبرهم  هکنآ  ناـبرهم  راـی  يا  ، درادـن ییوگخـساپ  هکنآ 

هکنآ ینیـشنمه  يا  درادـن  يا  هدـننک  محر  هکنآ  ةدـننک  محر  يا  ، درادـن یمدـمه  هکنآ  مدـمه  يا  ، درادـن ییامنهر  هکنآ  يامنهر 
زا هکره  نابهاگن  يا  دیوج ، ییامنهار  وا  زا  هکره  يامنهار  يا  ، دهاوخ تیافک  وا  زا  هکره  ةدـننک  تیافک  يا  (60) درادن ینیشنمه 

يرواد وا  زا  هکره  رواد  يا  ، دبلط افش  وا  زا  هکره  ةدنهدافـش  يا  ، دهاوخ تیاعر  وا  زا  هکره  ةدننک  تیاعر  يا  ، دهاوخ ینابهاگن  وا 
ورین وا  زا  هـکره  شخبورین  يا  ، دـیوج اـفو  وا  زا  هـک  ره  هـب  راداـفو  يا  ، دـیوج يزاـین  یب  وا  زا  هـکره  ةدـننک  زاـین  یب  يا  ، دــهاوخ

يا ، هدـنهد يزور  يا  ، هدـننیرفآ يا  تماـن  هب  مهاوـخ  یم  وـت  زا  ! ایادـخ (61) .دـهاوخ یتسرپرـس  وا  زا  هکره  تسرپرـس  يا  ، دـهاوخ
بش هکنآ  يا  (62) .هاگیاج دنلب  يا  ، هدنریگ یشیپ  يا  ، هدنهددنویپ يا  ، هدنیاشگ يا  ، هدننک ادج  يا  ، هدنفاکـش يا  وگتـسار  يا  ، ایوگ

دیشروخ و هکنآ  يا  ، دیرفآ ار  امرگ  کنخ و  هیاس  هکنآ  يا  ، داد رارق  ار  اه  ییانشور  اهیکیرات و  هکنآ  يا  ، دزاس نوگرگد  ار  زور  و 
يا تسوا ، نآ  زا  رما  قلخ و  هکنآ  يا  ، دیرفآ ار  یگدنز  گرم و  هکنآ  يا  ، دومن رّدقم  ار  رش  ریخ و  هکنآ  يا  ، تخاس رخّـسم  ار  هام 

يراوخ يور  زا  هکنآ  يا  ، تسین شیارب  یکیرش  ییاورنامرف  رد  هکنآ  يا  ، تفرگن يدنزرف  رسمه و  هکنآ 
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ۀلاـن هـکنآ  يا  ، تـسا هاـگآ  ناـشوماخ  داـهن  زا  هـکنآ  يا  ، دـناد یم  ار  نادنمــشهاوخ  شهاوـخ  هـکنآ  يا  (63) .دـهاوخن یتسرپرس 
هبوت ۀناهب  نآ  يا  ، تسوا تسد  هب  نادنمزاین  ياهزاین  هکنآ  يا  ، دـنیب یم  ار  ناگدیـساره  ۀـیرگ  هکنآ  يا  ، دونـش یم  ار  ناگدـنامرد 

نافراع لد  زا  هکنآ  يا  ، دـنکن هابت  ار  ناراکوکین  شاداپ  هکنآ  يا  ، دـشخبن حالـص  ار  ناراکهبت  لمع  هکنآ  يا  ، دریذـپ یم  ار  ناراک 
دیدپ يا  ، اطخ هدـنزرمآ  يا  ، اطع ةدرتسگ  يا  اعد ، ةدنونـش  يا  ، راگدـنام هشیمه  يا  (64) .ناگدنشخب نیرت  هدنـشخب  يا  دشابن  رود 

یم وت  زا  ! ایادـخ (65) .شاداپ فیرـش  يا  ، راداـفو رایـسب  يا  ، زارف رب  هنیرید  يا  ، شیاتـس وکین  يا  ، نومزآ کـین  يا  ، نامـسآ ةدـنروآ 
يا ، هدـنیاشگ يا  ، هدـیزگرب يا  ، شخب کین  يا  ، ابیکـش سب  يا  ، دـنمهاج يا  ، هریچ يا  ، راگزرمآ يا  شوپ  هدرپ  يا  تماـن  هب  مهاوخ 

دـیناروخ و نم  هب  هکنآ  يا  ، دـیرورپ داد و  يزور  ارم  هکنآ  يا  ، تسارایب دـیرفآ و  ارم  هکنآ  يا  ( 66) شخب یتحار  يا  ، شخب حور 
درک و ظـفح  ارم  هکنآ  يا  ، دومن تیاـفک  تشاد و  هاـگن  ارم  هکنآ  يا  ، درب شیوخ  راـنک  هب  دوـمن و  کـیدزن  ارم  هکنآ  يا  ، دـیناشون

میاج دش و  ممدمه  هکنآ  يا  ، درک ییامنهار  داد و  مقیفوت  هکنآ  يا  ، تخاس مزاین  یب  دیشخب و  تّزع  نم  هب  هکنآ  يا  ، دومن تیامح 
شناگدـنب زا  ار  هبوـت  هکنآ  يا  ، دـنک اـجرب  راوتـسا و  شتاـملک  اـب  ار  قـح  هـکنآ  يا  (67) .دـنک هدـنز  دـناریمب و  ارم  هـکنآ  يا  ، داد

شهار ناگدش  هارمگ  هب  هکنآ  يا  ، دشخبن دوس  شا  هزاجا  اب  زج  تعافـش  هکنآ  يا  ، دریگ رارق  شلد  ناسنا و  نایم  هکنآ  يا  ، دریذپب
ندرگ ار  شناـمرف  زیچ  ره  هکنآ  يا  ، تسین يا  هدـننادرگزاب  ار  شیأر  هکنآ  يا  ، دریذـپن ینوگرگد  شمکح  هکنآ  يا  ، تسا رتاـناد 

يا ، هتشگ هدیچیپ  شتردق  تسد  هب  اهنامسآ  هکنآ  يا  ، دهن
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نیمز ياـهخیم  ار  اـههوک  هـکنآ  يا  ، داد رارق  یگدـنز  رتـسب  ار  نـیمز  هـکنآ  يا  (68) .دتـسرف شتمحر  ةدـنهد  هدژم  ار  اـهداب  هکنآ 
هکنآ يا  ، دـنادرگ شمارآ  ۀـماج  ار  بش  هکنآ  يا  ، تخاس نابات  ار  هام  هکنآ  يا  ، درک شناهج  غارچ  ار  يدیـشروخ  هکنآ  يا  ، داـهن

ياه هنوگ  زیچ  ره  زا  هکنآ  يا  ، داهن انب  ار  نامـسآ  هکنآ  يا  ، تخاس شمارآ  ۀلیـسو  ار  باوخ  هکنآ  يا  ، داد رارق  يزور  ۀیام  ار  زور 
يا ، هیاپدـنلب يا  ، رایمه يا  اونـش ، يا  تمان  هب  مهاوخ  یم  وت  زا  ! ایادـخ (69) .داد رارق  هاـگنیمک  ار  شتآ  هکنآ  يا  ، داد رارق  فـلتخم 

ره زا  سپ  ةدـنز  يا  ، هدـنز ره  زا  شیپ  ةدــنز  يا  ( 70) هد هانپ  يا  ، هاگآ يا  ، اـناوت يا  ، گرزب يا  ، نیرفآون يا  ، هدنباتبـش يا  ، دـنمزارف
زاین يا  هدنز  هب  هک  يا  هدنز  يا  ، تسین وا  کیرـش  يا  هدنز  چیه  هک  يا  هدـنز  يا  ، تسین يا  هدـنز  وا  دـننام  هک  يا  هدـنز  يا  ، هدـنز
هدنز زا  ار  یگدنز  هک  يا  هدنز  يا  ، دهد یم  يزور  اه  هدنز  هب  هک  يا  هدنز  يا  ، دناریم یم  ار  ناگدنز  ۀمه  هک  يا  هدـنز  يا  ، درادـن

باوـخ ترچ و  ار  وا  هک  يا  هدـنیاپ  دوـخ  هـب  يا  هدـنز  يا  ، دـنک یم  هدـنز  ار  ناـگدرم  هـک  يا  هدـنز  يا  ، هدربـن ثرا  هـب  رگید  يا 
هدیــشخب ییاــیاطع  هـکنآ  يا  ، یندــشن شوماــخ  دراد  يروــن  هـکنآ  يا  ، یندــشن شوــمارف  دراد  يداــی  هـکنآ  يا  (71) .دریگنرد

يا ، دریذـپن یگنوـگچ  شهوکـش  هکنآ  يا  ، تسا راـمآ  یب  شـشیاتس  هکنآ  يا  ، تسا لاوز  یب  شا  ییاورناـمرف  نآ  يا  ، یندرمـشان
هکنآ يا  ریذـپاپ  نوگرگد  دراد  یتافـص  هکنآ  يا  ، تسا ریذـپان  تشگزاب  شا  يرواد  هکنآ  يا  ، یندـشان كرد  دراد  یلامک  هکنآ 
هاـنپ تـشپ و  يا  ناگدــنیوج  دوـصقم  يا  ، ازج زور  کــلام  يا  ، ناــیناهج راــگدرورپ  يا  (72) .رییغت لــباق  ریغ  دراد  ییاــه  هوـلج 

دراد تسود  ار  ناگدننک  هبوت  هکنآ  يا  ، دراد تسود  ار  نایابیکش  هکنآ  يا  ، نایرارف ةدنبایرد  يا  ، ناگدنهانپ
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وت زا  ! ایادخ (73) ناـگتفای هار  هب  رتاـناد  تسوا  هکنآ  يا  ، دراد تسود  ار  ناراـکوکین  هکنآ  يا  ، دراد تسود  ار  ناـگزیکاپ  هـکنآ  يا 
يا ، نکراوخ يا  ، شخب تّزع  يا  ، سردایرف يا  ، شخب يزور  يا  ، ریگارف يا  ، رادـهگن يا  ، هارمه يا  ، نابرهم يا  تماـن  هب  مراتـساوخ 

، تسا یتساک  زاین و  یب  هکنآ  يا  ، دننام یب  تسا و  هناگی  هکنآ  يا  ، درادـن ّدـض  تساتکی و  هکنآ  يا  (74) .هدننادرگرب يا  رگزاغآ ،
هکنآ يا  ، تـسا ریزو  یب  يراــگدرورپ  هـکنآ  يا  ، تـسا رگداد  يرواد  هـکنآ  يا  ، تـسا یگنوـگچ  ندوـب و  ياــتمه  یب  هـکنآ  يا 
دننام یب  شفاـصوا  هکنآ  يا  ، تسا ریذـپان  لزع  یهاـشداپ  هکنآ  يا  ، تسا زاـین  یب  يرگناوت  هکنآ  يا  ، تسا يراوخ  یب  يدـنمتّزع 
يارب شـشیاتس  هکنآ  يا  ، تسا يراگتـسر  نارکاش  يارب  شرکـش  هکنآ  يا  ، تسا فرـش  نارکاذ  يارب  شرکذ  هکنآ  يا  (75) .تسا

يا ، ناگدنیوج يور  هب  تسا  هدوشگ  شهاگرد  هکنآ  يا  ، تسا تاجن  ۀیام  نایعطم  يارب  شتعاط  هکنآ  يا  ، تسا تّزع  نارگشیاتس 
يارب شباـتک  هکنآ  يا  ، تـسا عطاـق  لـیل  ناگدـننیب  يارب  شیاـه  هناـشن  هـکنآ  يا  ، تـسا راوـمه  ناراـک  هبوـت  يارب  شهار  هـک  نآ 

ناراکوکین هب  شتمحر  هکنآ  يا  ، دریگارف ار  ناراکهنگ  ناعیطم و  ۀمه  شا  يزور  هکنآ  يا  ، تسا يروآدای  دنپ و  ۀیام  ناگشیپاورپ 
هکنآ يا  ، تسین وا  زج  يدوـبعم  هکنآ  يا  ، تسا دـنلب  سب  شتیاـنع  هـکنآ  يا  ، تـسا هتـسجخ  شماـن  هـکنآ  يا  ( 76) .تسا کیدزن 

يا ، تسوا ییابیز  ةولج  یگرزب  هکنآ  يا  ، تسا رادـیاپ  شا  یتسه  هکنآ  يا  ، تسا سدـقم  شیاهمان  هکنآ  يا  ، تسا ـالاو  شـشیاتس 
یم وت  زا  ! ایادـخ (77) .دوـشن هدرمـش  شیاـهتمعن  هکنآ  يا  ، دـیاین رامـش  رد  شیاـهاطع  هکنآ  يا  ، تسوا شـشوپ  یـشنمگرزب  هکنآ 
يا ، راوــگرزب يا  ، هدوتـــس يا  ، اــمنهار يا  ، دــنمجرا يا  ، راوتـــسا يا  راکـــشآ  يا  ، نــیما يا  ، ناسرددـــم يا  تماــن  هــب  مهاوــخ 

شرع بحاص  يا  (78) .هاوگ يا  (، ناراکهنگ ) ریگتخس
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هکنآ يا  ، دیدهت دیون و و  بحاص  يا  ، تخس شبوک  بحاص  يا  ، هدنزارب راکدرک  بحاص  يا  ، راوتسا نخـس  بحاص  يا  ، هوکـشرپ
زیچ ره  رب  هکنآ  يا  ، تسا ریذـپان  يرود  کیدزن  هکنآ  يا  ، دـهاوخ ار  هچنآ  دـهد  ماـجنا  یکین  هب  هکنآ  يا  ، تسا هدوتـس  تسرپرس 

ةدننیرفآ يا  ، درادن يدننام  لثم و  هکنآ  يا  ، درادن يریزو  کیرـش و  هکنآ  يا  (79) .تسین راکمتس  ناگدنب  رب  هکنآ  يا  ، تسا هاوگ 
يا ، لاسگرزب ریپ  رب  زرورهم  يا  ، لاسدرخ كدوک  ةدـنهد  يزور  يا  تسدـیهت ، ةدـنامرد  ةدـننک  زاین  یب  يا  ، نابات هاـم  دیـشروخ و 
يا (80) .تساناوت زیچ  ره  رب  هکنآ  يا  ، تسانیب هاگآ و  شناگدنب  رب  هکنآ  يا  ، وج هانپ  ناسرت  هانپ  يا  ، هتسکش ناوختـسا  ةدنهددنویپ 

باذع و بحاص  يا  ، نامدرم ناروم و  ةدـنروآدیدپ  يا  ، ملق حول و  ةدـننیرفآ  يا  ، مرک لضف و  بحاص  يا  شـشخب  دوج و  بحاص 
ره ةدننیرفآ  يا  ، مرح هبعک و  راگدرورپ  يا  ، اهدصق اهزار و  ياناد  يا  ، درد نایز و  ةدنرادرب  يا  ، مجع برع و  شخب  ماهلا  يا  ماقتنا 
يا ، ادــج يا  ، هدــنزارب يا  ، هدــنریذپ يا  ، شخب یتـسه  يا  ، راـگدرک يا  تماــن  هـب  مراتــساوخ  وـت  زا  ! ایادــخ (81) .یتـــسین زا  زیچ 
يا ، تشاد یمارگ  شدوـج  هب  هکنآ  يا  ، دیـشخب شمرک  هب  هـکنآ  يا  (82 ، ) هدنـشخب يا  ، ایوج يا  ، هریچ يا  ، رگداد يا  ، هدـنهددنویپ

مکح دوـخ  ریبدـت  هب  هکنآ  يا  ، داد ناـماس  شتمکح  هب  هکنآ  يا  تفاـی ، تّزع  شیورین  هب  هکنآ  يا  ، دـیزرو مرک  شفطل  هـب  هـکنآ 
کیدزن شا  يرترب  نیع  رد  دوـخ  ریبدـت  هب  هکنآ  يا  ، درذـگرد شا  يراـبدرب  اـب  هکنآ  يا  ، درک ریبدـت  دوـخ  ملع  اـب  هـکنآ  يا  ، درک

هکره هکنآ  يا  ، دنکب دهاوخب  هچره  هکنآ  يا  ، دنیرفآ دهاوخ  هچره  هکنآ  يا  (83) .تسا رترب  شا  یکیدزن  نیع  رد  هکنآ  يا  ، تسا
دهاوخب ار 
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دهاوـخب ار  هکره  هـکنآ  يا  ، دـنک باذـع  دـهاوخب  ار  هـکره  هـکنآ  يا  ، دزاـس هارمگ  دـهاوخب  ار  هـکره  هـکنآ  يا  ، دـنک ییاـمنهار 
دهاوخ هچره  ناردام  محر  رد  هکنآ  يا  ، دنادرگ راوخ  دهاوخب  ار  هکره  هکنآ  يا  ، دشخب تّزع  دـهاوخب  ار  هکره  هکنآ  يا  ، دزرمایب

يارب هکنآ  يا  ، تفرگن يدنزرف  رـسمه و  هکنآ  يا  (84) .دنادرگ صوصخم  شتمحر  هب  دهاوخب  ار  هکره  هکنآ  يا  ، دـشخب تروص 
هکنآ يا  ، داد رارق  شیوخ  ناگداتـسرف  ار  ناگتـشرف  هکنآ  يا  ، تخاسن کیرـش  ار  یـسک  شمکح  رد  هکنآ  يا  ، داهن هزادنا  زیچ  ره 

زیچ ره  يارب  هکنآ  يا  ، دـیرفآ بآ  زا  ار  یمدآ  هکنآ  يا  ، دومن هتـسیاش  هاگتـسیز  ار  نیمز  هکنآ  يا  دراذـگ ، ییاهجرب  اهنامـسآ  رد 
.تـسا هدوـمن  هرامــش  ار  زیچ  ره  دادــعت  هـکنآ  يا  ، تـسا هـتفرگ  ربرد  ار  زیچ  ره  شیوـخ  مـلع  اـب  هـکنآ  يا  ، داد رارق  یماــجنارس 

يا ، اتکی يا  ، هناگی يا  ، قح يا  ، راکوکین يا  ، ناهن يا  ، راکـشآ يا  ، ماجنا يا  ، زاغآ يا  تمان  هب  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ! ایادـخ (85)
يریذپانث نیرتالاو  يا  ، هدش تدابع  هک  يدوبعم  نیرترب  يا  ، هدش هتخانش  هک  يا  هدش  هتخانش  نیرتهب  يا  (86) .یگشیمه يا  ، زاین یب 

هک يدوـجوم  نیرت  هنیرید  يا  ، هدـش شیاتـس  هک  يا  هدوتـس  نیرترب  يا  هدـش  داـی  هک  يا  هدـش  داـی  نیرتزیزع  يا  ، هدـش ساپـس  هک 
يا هدیسرپ  نیرت  یمارگ  يا  ، هدش دصق  هک  يدوصقم  نیرتگرزب  يا  ، هدمآ فصو  هب  هک  يا  هدش  فصو  نیرتدنلب  يا  ، هدش هتساوخ 
يا ، ناگدـننک لّـکوت  رورـس  يا  ، ناگدـننک هیرگ  بوـبحم  يا  (87) .هدـش هتـسناد  هک  یبوـبحم  نیرت  فیرـش  يا  ، هدـش شـسرپ  هـک 

نیرتاناوت يا  ، نایوگتـسار شخب  ییاهر  يا  ناگتخوس  ناج  هانپ  يا  ، نارکاذ مدـمه  يا  ، ناـنمؤم تسرپرـس  يا  ، ناـهارمگ ياـمنهار 
ناوـت تشگ و  اراد  هکنآ  يا  ، تـشگ هریچ  تـفر و  رتارف  هـکنآ  يا  (88) .ناگدـیرفآ همه  ةدـیتسرپ  يا  ، نایاناد نیرتاناد  يا  ، نایاناوت

ینامرفان هکنآ  يا  ، داهن جرا  دش و  شتسرپ  هکنآ  يا  ، تفای یهاگآ  دش و  ناهن  هکنآ  يا  ، تفای
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يزور يا  ، دنامن هدیـشوپ  وا  رب  يرثا  هکنآ  يا  ، دباین رد  ار  وا  يا  هدید  هکنآ  يا  ، دریگن ارف  ار  وا  اه  هشیدنا  هکنآ  يا  ، دـیزرمآ دـش و 
دیدـپ يا  ، هدـننیرفآ يا  ، رادـهگن يا  تماـن  هب  مـنک  یم  تساوـخرد  وـت  زا  ! ایادـخ (89) .هادـنا ره  ةدـنهد  هزادـنا  يا  ، نایمدآ ةدـنهد 

.هدـنرادزاب يا  ، هدـنامرف يا  ، هدـننک تنامـض  يا  ، نایز ةدـنریگرب  يا  ، شخب یخارف  يا  ، رگـشیاشگ يا  هدنـشخب ، رایـسب  يا  ، هدـنروآ
وا زج  ار  هانگ  هکنآ  يا  ، دنیرفاین وا  زج  ار  ناگدیرفآ  هکنآ  يا  ، وا زج  ار  يدب  دنادرگنرب  هکنآ  يا  ، دـنادن بیغ  وا  زج  هکنآ  يا  (90)
يا ، دـیامنن ریبدـت  وا  زج  ار  اهراک  هکنآ  يا  ، دـنکن نوگرگد  وا  زج  ار  اهلد  هکنآ  يا  ، دـنکن لماک  وا  زج  ار  تمعن  هکنآ  يا  ، دزرماین
روای يا  (91) .دزاـسن هدــنز  وا  زج  ار  ناــگدرم  هـکنآ  يا  ، دــنارتسگن وا  زج  ار  يزور  هـکنآ  يا  ، دراــبن ورف  وا  زج  ار  ناراــب  هـکنآ 
اورپ بوبحم  يا  ، ناگدـیزگرب سنوم  يا  ، نامـسآ ةدـنرب  الاب  يا  نانمـشد  رب  هریچ  يا  ، ناتـسود راـی  يا  ، ناـبیرغ هارمه  يا  ، ناـفیعض

ره رب  ةدـنیاپ  يا  ، زیچ ره  زا  ةدــننک  تیاـفک  يا  (92) .ناـمیرک نیرت  میرک  يا  نارگناوت  دوبعم  يا  ، ناتـسدیهت ۀـنیجنگ  يا  ، ناگـشیپ
هکنآ يا  ، تسین هدیـشوپ  وا  رب  يزیچ  هـکنآ  يا  ، دـیازفین شا  ییاورناـمرف  رب  يزیچ  هـکنآ  يا  ، تـسین وا  دـننام  يزیچ  هـکنآ  يا  ، زیچ
هاگآ زیچ  همه  هب  هکنآ  يا  ، دنامن ناهنپ  شملع  زا  يزیچ  هکنآ  يا  ، تسین یـسک  شدـننام  هکنآ  يا  ، دـهاکن شیاه  هنازخ  زا  يزیچ 

يا ، هدـننک مارکا  يا  تماـن  هب  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ! ایادـخ (93) .تسا هتفرگ  ارف  ار  زیچ  هـمه  شتمحر  هـمه  هـکنآ  يا  تـسا ،
يا ، هدننکدونـشخ يا  ، زاس هدنز  يا  ، هدننکدوبان يا  ، راذگ هریخذ  يا  ، هدننکزاین یب  يا  ، شخباطع يا  ، هدنهد تمعن  يا  شخب  يزور 

زاغآ يا  (94) .شخب ییاهر 
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هدـنریگ و يا  ، زیچ ره  ةدـنروآرب  هدـننیرفآ و  يا  ، زیچ ره  ةدـنزاس  راگدرورپ و  يا  ، زیچ ره  ةدـنراد  هدـیتسرپ و  يا  ، زیچ ره  ماـجنا  و 
هدنز يا  ، زیچ ره  ةدـننابنج  شخب و  یتسه  يا  ، زیچ ره  شخب  هزادـنا  هدـنروآدیدپ و  يا  ، زیچ ره  ةدـننک  زاغآ  يا  ، زیچ ره  ةدـنیاشگ 

يا ، هدشانث ریذپانث و  نیرتهب  يا  ، هدـشدای هدـننکدای و  نیرتهب  يا  (95  ) زیچ ره  رب  ثاریم  هدـننیرفآ و  يا  ، زیچ ره  ةدـنناریم  هدـننک و 
هداد خساپ  هدنهد و  خساپ  نیرتهب  يا  ، هدش هدناوخ  هدنهاوخ و  نیرتهب  يا  ، ریذـپ هاوگ  هاوگ و  نیرتهب  يا  ، هدوتـس هدنیاتـس و  نیرتبه 

يا ( 96) .ریذپ یتسود  رادتسود و  نیرتهب  يا  ، گنهآ هیوس و  نیرتهب  يا  ، نیشنمه هارمه و  نیرتهب  يا  مدمه ، رای و  نیرتهب  يا  ، هدش
يارب هکنآ  يا  تسا ، کیدزن  شرادتـسود  هب  هکنآ  يا  ، تسا تسود  شربنامرف  يارب  هکنآ  يا  ، دیوگ خساپ  شا  هدـنهاوخ  هب  هکنآ 

دنک ینامرفان  وا  زا  هکره  هکنآ  يا  ، تسا میرک  ددنب  دیما  وا  هب  هکره  هب  هکنآ  يا  ، تسا ناب  هدـید  دـبلط  يرادـهگن  وا  زا  هک  یـسک 
يا ، تسا هنیرید  شا  یکین  رد  هکنآ  يا  ، تسا گرزب  یگنازرف  رد  هکنآ  يا  ، تسا ناـبرهم  شا  یگرزب  رد  هـک  نا  يا  ، تـسا راـبدرب 
يا ، نیرفآ قوـش  يا  ، زاـس ببـس  يا  تماـن  هـب  مـنک  یم  تساوـخرد  وـت  زا  ! ایادـخ (97) .تـسا اـناد  دـهاوخ  ار  وا  هـک  ره  هـب  هـکنآ 

هکنآ يا  (98) زاس نوگرگد  يا  ، رگریخـست يا  ، روآداـی يا  ، رادرذـحرب يا  ، روآ ساره  يا  ، شخب ناـماس  يا  ، ریگیپ يا  ، هدـننادرگرب
شباتک هکنآ  يا  ، تسا هریچ  شنامرف  هکنآ  يا  ، تسا راکـشآ  شفطل  هکنآ  يا  ، تسا تسار  شا  هدعو  هکنآ  يا  ، تسا شیپ  شملع 

.تسا راوتسا 

ریگارف شـشخب  هکنآ  يا  ، تسا نیرید  شا  ییاورناـمرف  هکنآ  يا  ، تسا هوکـشاب  شنآرق  هکنآ  يا  ، تسا یندـش  شمکح  هـکنآ  يا 
شهاگیاپ هکنآ  يا  ، تسا
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ریغص نشوج  ياعد 

هکنآ يا  ، دـنکن شعنم  رگید  راـک  زا  يراـک  هـکنآ  يا  ، درادـن شزاـب  رگید  ندینـش  زا  یندینــش  هـکنآ  يا  (99) .تـسا گرزب  سب 
زیچ زا  يزیچ  هکنآ  يا  ، دنکفاین هابتـشا  هب  ار  وا  رگید  تساوخرد  زا  یتساوخرد  هکنآ  يا  ، دنکن شمرگرـس  رگید  راتفگ  زا  يراتفگ 

هکنآ يا  ، تسا ناگدـنیوج  نیـسپاو  نامرآ  هکنآ  يا  ، درواین هوتـس  هب  ار  وا  ناگدننکرارـصا  رارـصا  هکنآ  يا  دوشن ، شا  هدرپ  رگید 
.تسین هدیـشوپ  وا  رب  یتسه  رـسارس  رد  يرابغ  هکنآ  يا  ، تسا ناگدـنیوج  يوجتـسج  ناـیاپ  هکنآ  يا  ، تسا ناـفراع  تّمه  تیاـهن 
یگتسخ هک  يا  هدننکاطع  يا  ، دنکن فّلخت  هک  ییوگتسار  يا  ، دزرون لخب  هک  يا  هدنشخب  يا  ، دنکن باتـش  هک  يرابدرب  يا  ( 100)

هک يرگناوت  يا  ، دـیامنن متـس  هک  يرگداد  يا  ، دـیاین رد  فـصو  هب  هک  یگرزب  يا  ، تسا ریذـپان  تسکـش  هک  يا  هریچ  يا  ، دریذـپن
وت زج  يدوــبعم  هــک  يا  وــت  یهّزنم.دـــیامنن  تــلفغ  هــک  يرادـــهگن  يا  ، ددرگن کـــچوک  هــک  یگرزب  يا  ، دوـــشن دـــنمزاین 

اراگدرورپ شخب  ییاهر  شتآ  زا  ار  ام  ، سردایرف ، سردایرف ، تسین

ریغص نشوج  ياعد 

هک هدومرف  نیمالا  دلب  باتک  هیشاح  رد  یمعفک  ،و  هدش لقن  ریبک  نشوج  حرش  زا  رت  هدرتسگ  یحرـش  هب  ربتعم  ياهباتک  رد  اعد  نیا 
درک دصق  ار  مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  نتـشک  یـساّبع  يداه  هک  یماگنه  جرا و  رپ  دنلب و  سب  تسا  ییاعد  اعد  نیا 

یلاعت قح  : دومرف ناشیا  هب  هک  دید  باوخ  رد  ار  هلآ  هیلع و  هّللا و  یّلص  ادخ  لوسر  شّدج  هجیتن  رد  دناوخ  ار  اعد  نیا  ترضح  نآ 
.درک دهاوخ  كاله  ار  وت  نمشد 

ار نآ  ام  هک  دراد  دوجو  فالتخا  دّیس  یمعفک و  هخـسن  نیب  یلو  هدش  لقن  زین  سوواط  نبا  دّیـس  تاوعدلا  جهم  باتک  رد  اعد  نیا 
: تسا نیا  اعد  نآ  و.مینک  یم  لقن  نیمالا  دلب  باتک  قفاوم 
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نم يور  هب  ار  شا  ینمـشد  ریـشمش  هک  ینمـشد  رایـسب  هچ  ایادـخ  تسا  یگـشیمه  شا  ینابرهم  رایـسب و  شتمحر  هک  ادـخ  مان  هب 
تخیمآ و مهرد  نم  يارب  ار  شا  هدنـشک  ياهرهز  ار و  شا  هحلـسا  ةدنرب  مد  دومن  کیراب  ،و  درک زیت  نم  رب  ار  شغیت  هبل  ،و  دیـشک

ضرعم رد  ارم  ات  تسا  نآ  رب  یناهن  تفرن و  باوخ  هب  هب  نم  زا  شنابهگن  مشچ  تفرگ و  هناشن  نم  يوس  هب  ار  شیاطخ  یب  ياهریت 
ار گرزب  ثداوـح  باـت  هک  یتـسیرگن  نم  یناوتاـن  هب  ایادـخ  ، ار شزوـس  رگج  رهز  دـناشچب  نم  هب  ،و  دـهد رارق  دـنیاشوخان  روـما 
زا يرایـسب  ربارب  رد  ار  ما  ییاهنت  ،و  يدید هدرک  نم  دـصق  شا  ییوج  هزیتس  اب  نا  زا  نتفرگ  ماقتنا  زا  ار  ما  یگدـنامرد  رد  ،و  مرادـن
هب هلباقم  يارب  نانآ  هیلع  ار  ما  هشیدـنا  هک  هچنآ  رد  يدرک و  هدـهاشم  دنتـسشن  نم  نیمک  رد  ،و  دـنا هدومن  هدارا  ارم  رازآ  هک  ناـنآ 

ار وا  ،و  يدرک دـنک  نم  عفن  هب  ار  وا  غیت  ،و  يدومن مکحم  تیرای  اب  ار  متـشپ  يدرک و  دـییأت  تیورین  هب  ارم  سپ  ، متفرگن راکب  لـثم 
بناج هب  شیاهگنرین  زا  ار  هچنآ  ،و  يداد يرترب  وا  رب  ارم  هاـگیاج  ماـقم و  ،و  يدومن راوخ  شتازیهجت  تارفن و  يروآ  عمج  زا  سپ 

زا هدمارب  لد  شزوس  ،و  تسشنن ورف  شا  هنیک  شطع  یلو  ، یتسب راک  هب  وا  هیلع  ینادرگزاب و  شدوخ  يوس  هب  دوب  هتفرگ  فده  نم 
رامورات شتارفن  هاپس و  داهن و  رارف  هب  اپ  هدرک  تشپ  دیزگ و  نادند  هب  تشگنا  نم  رب  شـضیغ  زا  هک  یلاحرد  دشن  درـس  شمـشخ 

دّمحم نادناخ  دّمحم و  رب  ، دریذپن باتش  هک  تا  يرابدرب  ،و  دریذپن تسکش  هک  تا  ییاناوت  زا  راگدرورپ  يا  ساپس  ار  وت  سپ  ، دش
اب هـک  يزواـجتم  رایــسب  هـچ  ایادــخ  ، هد رارق  نارکاذ  زا  تیاـهاطع  ربارب  رد  نارکاـش و  زا  تیاــهتمعن  ربارب  رد  ارم  تـسرف و  دورد 
نم نیمک  رد  ،و  تشامگ نم  رب  ار  شا  هنارگوجتسج  هجوت  ،و  داهن مهار  رد  ار  شریگراکش  ياهماد  ،و  درک متس  نم  هب  شیاهگنرین 

هک یلاحرد  بسانم  تصرف  ندروآ  تسد  هب  يارب  شیوخ  راکش  يارب  يا  هدنرد  ندراذگ  نیمک  نوچمه  تسشن 
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رادـنپ یتشز  ،و  شداهن يرگ  هلیح  نوچ  سپ  دومن  یم  ییور  هداشگ  یتخـس  هب  هداد و  ناشن  هناـسولپاچ  ییور  شوخ  هک  یلاـحرد 
دروآ موجه  نم  رب  شمتس  رد  هکنآ  دیما  هب  درک  یم  هدیپس  هک  یلاحرد  يدومن  هدهاشم  شـشیک  مه  نایز  رب  مه  نآ  ار  شا  هتفهن 

شلادوگ يافرژ  رد  دوب و  هدنک  نم  يارب  هک  یهاچ  رد  ار  وا  ،و  يدنکرب نب  خیب و  زا  ار  شا  هشیر  یتخاس و  نوگنرس  ار  وا  وت  سپ 
شدوخ گنـس  اب  ار  وا  ،و  يدرک مرگرـس  شا  يزور  نت و  هب  ار  وا  ،و  يداد رارق  شیاـپ  كاـخ  ياـپمه  ار  شا  هنوگ  ،و  یتخادـنا رد 

هلیح ،و  یتخادـنا ّتلذـم  كاخ  هب  ور  هب  يدرک و  كاله  شدوخ  ياه  هزین  رـس  اب  يدومن و  شا  هفخ  شدوخ  ناـمک  هز  اـب  ،و  يدز
ربک زا  سپ  ور  نیازا  ، يداد شیانف  داب  هب  شترسح  ببـس  هب  و  يدرک ، شراتفرگ  ینامیـشپ  دنب  هب  يدنادرگرب و  شندرگ  هب  ار  شا 
شا یـشک  ندرگ  زور  هک  یماد  دـنب  رد  ،و  دـش هدـیبوک  راوخ و  شا  يزارف  ندرگ  لاـبند  هب  ،و  تشگ کـچوک  راوخ و  شتوخن  و 
نماد هک  هچنآ  ، دـیآ دورف  نم  رب  دوـبن  تتمحر  رگا  اراـگدرورپ  دوـب  کـیدزن  هچ  ،و  دـش ریـسا  دـنیبب  نآ  ناـیم  رد  ارم  تشاد  وزرآ 

نادـناخ دّـمحم و  رب  ، یباتـش نودـب  رابدرب  ،و  يریذـپان تسکـش  ياناوت  هک  اراگدرورپ  ساپـس  ار  وت  سپ  ، تفرگ ارف  ار  وا  یگدـنز 
يور زا  هک  يدوسح  رایـسب  هچ  ایادخ  ، هدب رارق  نارکاذ  زا  تیاهاطع  ربارب  رد  نارکاش و  زا  تیاهتمعن  رب  ارم  ،و  تسرف دورد  دّـمحم 

شناگژم تخاس و  هدرزآ  شنابز  شین  اب  ارم  ،و  دش كانهودنا  یتخس  هب  شمشخ  ببسب  هک  ینمـشد  تشگ و  هتخورفارب  ترـسح 
دوـخ رد  هـک  تخادــنا  مـندرگ  هـب  ار  ییاــهیتساک  ،و  دوـمن شنزرــس  ياــهریت  فدــه  ارم  ،و  درب ورف  مندــب  هـب  يا  هزین  نوــچ  ار 

زا هراومه  هچنآ  هب  نانک  لّکوت  ، متـشاد وت  تباجا  تعرـس  هب  ناـنیمطا  هک  یلاـحرد  ، مدـناوخ ار  وت  هناـیوج  هاـنپ  اراـگدرورپ  ، تسوا
هکره هکنیا  هب  یهاگآ  اب  ، متسناد یم  تعافد  یبوخ 
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ار وا  راگزور  ثداوح  زگره  دروآ  هاـنپ  وت  ییوجددـم  هعلق  هب  هک  یـسک  ،و  ددرگن عقاو  رازآ  دروم  دـشک  تتیاـمح  هیاـس  هب  تخر 
يرابدرب يریذپان و  تسکـش  ياناوت  هک  راگدرورپ  يا  ساپـس  ار  وت  سپ  ، يدرک ظفح  وا  رازآ  زا  ارم  تتردق  هب  سپ  ، دبوکن مهرد 

رارق نارکاذ  زا  تیاهاطع  ربارب  رد  نارکاش و  زا  تیاهتمعن  رب  ارم  ،و  تسرف دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  ، ینکن باتـش  زگره  هک 
هک یتمارک  ياهرهن  يدناراب و  نم  رب  هک  یتمعن  نامسآ  ،و  يدودز ما  یگدنز  ياضف  زا  هک  تامیالمان  ياهربا  رایسب  هچ  ایادخ  ، هدب
نم رب  هک  یتیفاـع  هرز  يدرتـسگ و  هـک  یتـمحر  لاـهن  يدوـمن و  وـحم  هـک  یثداوـح  ياـه  همـشچ  ،و  یتخاـس ناور  نـم  يوـس  هـب 

هدنامرد یتساوخ  ار  روما  نیا  هک  هاگنآ  ، يدومرف رّدـقم  هک  يا  هیراج  روما  ،و  يدرک فرطرب  هک  يراتفرگ  ياهبادرگ  ،و  يدـناشوپ
ياناوت هک  راگدرورپ  يا  ساپـس  ار  وت  سپ  ، دـندومنن يراددوخ  يرادربنامرف  زا  يدومرف  هدارا  ار  اهنآ  هک  نامز  ره  دـندرکن و  تیا 

ربارب رد  نارکاش و  زا  تیاهتمعن  هب  ارم  تسرف و  دورد  دّمحم  نادناخ  دّـمحم و  رب  ، يزرون باتـش  هک  يرابدرب  يریذـپان و  تسکش 
یب ،و  يدومن ناربج  هک  ار  يرادن  تسکش  يدناشوپ و  لمع  ۀماج  هک  یکین  نامگ  رایـسب  هچ  ایادخ  ، هدب رارق  نارکاذ  زا  تیاهاطع 

تـساوخزاب وت  يدومن  ناسآ  هک  يراوشد  ،و  يدرک مدـنلب  هک  يراب  تکـاله  طوقـس  يدـنادرگ و  نم  زا  هک  ییاـسرف  ناوت  يزیچ 
وت زا  هـنیآ  ره  ، دوــشن هتــساک  يزیچ  ینک  یم  جرخ  هـچنآ  زا  ،و  دــنوش تساوخزاــب  نارگید  یهد و  یم  ماــجنا  هـچنآ  زا  يوــشن 
عنم وت  دـش و  ناـسحا  تساوخرد  تلـضف  هاگـشیپ  وا  اـطع و  رد  زاـغآ  سپ  دـشن  تساوخرد  يدرک و  اـطع  یلاـح  دـش  تساوخرد 

مدومن يراددوخ  نم  راگدرورپ و  يا  ناسحا  یشخب و  نوزف  اطع و  ندناسر  رب  رارصا  یشخب و  تمعن  زا  رگم  يدومن  ابا  يدومنن و 
رب تراسج  ،و  تتامّرحم مارتحا  نتسکش  زا  رگم 
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رد ما  یهاـتوک  مرواـی  مدوـبعم و  يا  تنمــشد ، منمــشد و  زا  يربناـمرف  ،و  تدــیدهت زا  تـلفغ  ،و  تنیناوـق زا  زواـجت  ،و  تناـهانگ
دروم ياـهراک  ماـجنا  زا  ارم  يراوگرزب  یـشوپ و  مشچ  نیا  ،و  تشادـن زاـب  نم  رب  تناـسحا  ندرک  ماـمت  زا  ار  وت  تا  يرازگـساپس 
يادا رد  یهاتوک  هب  شیوخ  يارب  و  درک ، رارقا  یگناگی  هب  وت  يارب  هک  يراوخ  هدـنب  هاـگیاج  تسا  نیا  ایادـخ.دشن  عناـم  تمـشخ 

نم يادخ  يا  شخبب  نم  هب  سپ  ، وا رب  تناسحا  وا  دزن  تنیشنلد  ابیز و  هویش  وا و  رب  تتمعن  لامک  هب  وت  يارب  داد  یهاوگ  ،و  وت قح 
الاب ، تیدونشخ يوس  هب  نآ  زا  هک  مهد  رارق  شنابدرن  ات  مهاوخ  یم  تتمحر  هب  ندیسر  هار  رد  هک  ار  هچنآ  تلـضف  زا  نم  رورـس  و 

وا و رب  ادــخ  دورد  ) دـّـمحم تربماـیپ  قـح  هـب  تا و  یگــشیمه  ياــطع  تّزع و  قـح  هـب  مباــی ، ناــما  تمــشخ  زا  نآ  اــب  ،و  مور
دّمحم و رب  تسرف  دورد  ، يزرون باتـش  هک  يرابدرب  ،و  يریذـپان تسکـش  ياناوت  هک  راگدرورپ  يا  ساپـس  ار  وت  سپ  (، شنادـناخ
ناهاگماش و هک  يا  هدنب  رایـسب  هچ  ایادـخ.هدب  رارق  نارکاذ  زا  تیاهاطع  ربارب  رد  نارکاش و  زا  تیاهتمعن  رب  ارم  دّـمحم و  نادـناخ 

نآ زا  اهلد  ،و  دزرل یم  شندید  زا  اهندـب  هک  هچنآ  هب  هاگن  اب  ،و  نانز سفن  یگنت  تدـش و  هب  گرم و  یتخـس  رد  دومن  ناهاگحبص 
،و يریذپان تسکـش  ياناوت  هک  راگدرورپ  يا  ساپـس  ار  وت  سپ  ، متـسه یتمالـس  تیفاع و  رد  اهنیا  ۀـمه  زا  نم  دوش و  یم  بات  یب 

نارکاذ زا  تیاهاطع  ربارب  رد  نارکاش و  زا  تیاهتمعن  رب  ارم  ،و  تسرف دورد  دّمحم  نادناخ  دّـمحم و  رب  ، يزرون باتـش  هک  يرابدرب 
هب شهودنا  رد  ، دایرف هلان و  رد  ، دنمدرد رامیب و  دمآ  رد  ناهاگحبص  ناهاگماش و  هب  هک  يا  هدنب  اسب  هچ  نم  يادخ  هدب  رارق 
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یگدـنز تمالـس  یتسردـنت و  رد  نم  ،و  دروـخ یمن  ییاراوـگ  یندیـشون  یندروـخ و  تفاـی و  یمن  يزیرگ  هار  دـچیپ و  یم  دوـخ 
نادناخ دّمحم و  رب  ، يزرون باتش  هک  يرابدرب  ،و  ریذپان تسکش  ياناوت  راگدرورپ  يا  ساپس  ار  وت  سپ  ، تسوت زا  اهنیا  ۀمه  ، متسه

هب هـک  يا  هدـنب  رایــسب  هـچ  ایادـخ.هدب  رارق  نارکاذ  زا  تیاـهاطع  ربارب  رد  نارکاـش و  زا  تیاـهتمعن  رب  ارم  تـسرف و  دورد  دّـمحم 
یهاگ یفخم  انگنت و  رد  نیشن  هبارخ  ، هدش هدنار  يرارف و  ، كانشیدنا ناشیرپ و  ، ناساره ناسرت و  دمآرد  ناهاگحبـص  ناهاگماش و 

تینما و رد  اهنیا  ۀـمه  زا  نم  ،و  دـبای یمن  یهاگهانپ  تاجن و  هار  هراچ و  دـش  گنت  وا  رب  شا  یخارف  اب  نیمز  هک  اـههاگ  یفخم  زا 
دّـمحم و رب  ، يزرون باتـش  هک  يراـبدرب  ،و  ریذـپان تسکـش  دـنمناوت  راـگدرورپ  يا  ساپـس  ار  وت  سپ  ملماـک ، تمالـس  شمارآ و 
هچ نم و  ياقآ  نم و  يادـخ  ، هدـب رارق  نارکاذ  زا  تیاهاطع  ربارب  رد  نارکاش و  زا  تیاهتمعن  رب  ارم  تسرف و  دورد  دّـمحم  نادـناخ 

محر وا  هب  هـک  شنانمـشد  تـسد  هـب  مـه  نآ  نـهآ  رد  هدـیچیپ  ، ریجنز هـب  هتـسب  دـمآرد  دادـماب  هاـگماش و  هـب  هـک  يا  هدـنب  رایـسب 
هنوگچ ،و  دش دهاوخ  هتـشک  هنوگچ  هک  دراد  راظتنا  هظحل  ره  ، شیوخ رهـش  ناردارب و  زا  هدیرب  ، دنزرف نز و  زا  هدـنام  رود  ، دـنزرون

ریذـپان و تسکـش  ياناوت  راگدرورپ  يا  ساپـس  ار  وت  سپ  ، ملماک تمالـس  رد  اهنیا  ۀـمه  زا  نم  ،و  تشگ دـهاوخ  هدـیرب  شیاضعا 
رارق نارکاذ  زا  تیاـهاطع  ربارب  رد  و  نارکاـش ، زا  ارم  تـسرف و  دورد  دّـمحم  نادـناخ  دـّـمحم و  رب  ، يزروـن باتــش  هـک  يراـبدرب 

راکیپ گنج و  یتخس  هک  یلاحرد  ، دمآرد هاگحبص  هاگماش  هب  هک  يا  هدنب  رایسب  هچ  نم و  يادخ  ، هدب
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نایم رد  دـنا ، هدروآ  هرـصاحم  رد  گنج  رازبا  اه و  هزین  اهریـشمش و  اب  ار  وا  بناج  ره  زا  نانمـشد  ،و  دـنک یم  لّمحت  شناـج  اـب  ار 
رامیب تاحارج  یتخـس  زا  ، دـنبای یمن  یهاگزیرگ  ،و  دـبای یمن  يا  هراچ  هار  ، هتفرگ راکب  ار  شـشوک  تیاـهن  ، دـنک یم  شـالت  نهآ 

یم انّمت  ار  شدنزرف  لها و  هب  هاگن  کی  ای  ، دنک یم  وزرآ  ار  یبآ  هعرج  ، هتشگ ناطلغ  اهدگل  اهمـس و  ریز  شیوخ  نوخ  رد  ای  ، هدش
ریذـپان و تسکـش  ياناوت  راگدرورپ  يا  ساپـس  سپ  ار  وت  ، ملماک تمالـس  رد  اهنیا  ۀـمه  زا  نم  ،و  درادـن ار  نآ  رب  یناوت  اّما  ، دـیامن

نارکاذ زا  تیاهاطع  ربارب  رد  نارکاش و  زا  تیاهتمعن  رب  ارم  تسرف و  دورد  دّمحم  نادناخ  دّـمحم و  رب  ، يزرون باتـش  هک  يرابدرب 
اهـساره و لد  رد  اهدابدنت و  اهایرد و  ياه  یکیرات  رد  ، دیآرد هاگحبـص  هاگماش و  هب  هک  يا  هدنب  رایـسب  هچ  نم و  يادخ.هدب  رارق 
ای يزوس  شتآ  ای  راوآ  ای  هقعاص  راتفرگ  ای  ، درادن یـشیدنا  هراچ  ناوت  دشک و  یم  ار  تکاله  ندـش و  قرغ  راظتنا  یلاح  رد  جاوما 
وت سپ  ، ملماک تمالس  رد  اهنیا  ۀمه  زا  نم  تسا و  عورـشمان  رما  هب  ماّهتا  ای  ندش  خسم  ای  نیمز  رد  نتفر  ورف  ای  همقل  ندش  ریگولگ 
رب ارم  تسرف و  دورد  دّـمحم  نادـناخ  دّـمحم و  رب  ، يزرون باتـش  هک  يرابدرب  ریذـپان و  تسکـش  ياناوت  راـگدرورپ  يا  ساپـس  ار 

لاـح رد  دادـماب  هاـگماش و  هب  هک  يا  هدـنب  رایـسب  هـچ  نـم  يادـخ.هد  رارق  نارکاذ  زا  تیاـهاطع  ربارب  رد  نارکاـش و  زا  تیاـهتمعن 
تارشح نایاپراهچ و  یشحو و  تاناویح  نایم  رد  هتشگرس  ، کشخ ياه  هشیب  رد  نادرگرس  ، دنزرف رـسمه و و  زا  يرود  ترفاسم و 

ای ، نازوس ییامرگ  ای  درـس  ییامرـس  زا  تسا  رازآ  رد  ای  ، ددرگ یمن  نومنهر  یهار  هب  ،و  دـبای یمن  يا  هراچ  ، اهنت رواـی و  یب  مه  نآ 
راچد
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رـسب اـهنیا  ۀـمه  زا  لـماک  یتمالـس  رد  مناـما و  رد  اـهنآ  زا  نم  هک  ییاـهیراتفرگ  اهیتخـس و  زا  اـهنیا  ریغ  اـی  یگنهرب  اـی  یگنـسرگ 
دورد دّـمحم  نادـناخ  دّـمحم و  رب  ، يزرون باتـش  هک  يراـبدرب  ،و  ریذـپان تسکـش  ياـناوت  راـگدرورپ  يا  ساپـس  ار  وت  سپ  ، مربیم

هب هک  يا  هدـنب  رایـسب  هچ  نم و  ياقآ  نم و  يادـخ.هدب  رارق  نارکاذ  زا  تیاهاطع  ربارب  رد  نارکاش و  زا  تیاـهتمعن  رب  ارم  ،و  تسرف
درب یم  راظتنا  تسا و  هنشت  ، هنسرگ ، نارجه راچد  ، ناشیرپ ، دنمزاین ، نایرع ، زیچ یب  ، تسدیهت هک  یلاحرد  دمآرد  هاگحبص  هاگماش و 

و تسا ، رتشیب  وت  يارب  شتدابع  رتدـنموربآ و  نم  زا  وت  دزن  هک  يدـنموربآ  ةدـنب  اـسب  هچ  اـی  ، دـنک یم  ناـسحا  وا  هب  یـسک  هچ  هک 
یگدرب و يراوشد  يراگیب و  یتخس  جنر و  یگتسخ و  زا  ینیگنس  راب  ، تسا رگمتـس  تسد  ریـسا  ریجنز و  لغ و  راچد  لاح  نیعرد 

ربارب رد  یگداتسیا  ناوت  هدمآ و  راتفرگ  یتخـس  يالب  هب  هک  یـصخش  ای  ، تسا هدش  لیمحت  وا  رب  شبابرا  هب  نیگنـس  هجو  تخادرپ 
هدنامرد نآ  هچنآ  زا  ، دنا هتـشاد  ما  یمارگ  ،و  ما یتسردـنت  تمعن و  رد  و  نارگید ، مارتحا  دروم  نم  اما  ، درادـن وت  لضف  هب  زج  ار  نآ 

ریذـپان و تسکـش  ياناوت  يا  يدیـشخب  نم  هب  هک  یفاـطلا  نیا  ماـمت  رب  ساپـس  ار  وت  سپ  ، ملماـک تمالـس  رد  تسا  راـتفرگ  نآ  هب 
نارکاذ زا  تیاهاطع  ربارب  رد  ،و  نارکاش زا  تیاهتمعن  رب  ارم  تسرف و  دورد  دّمحم  نادناخ  دّـمحم و  رب  ، يزرون باتـش  هک  يرابدرب 

رد تسا و  رامیب  ، دنمدرد لیلع ، هک  یلاحرد  دمآرد  هاگحبص  هاگماش و  هب  هک  يا  هدنب  رایـسب  هچ  نم و  ياقآ  نم و  يادخ.هدب  رارق 
یمن كرد  ار  یندیماشآ  یکاروخ و  تّذـل  زا  يزیچ  دـطلغ و  یم  پچ  تسار و  هب  درد  زا  ،و  هداتفا یـشوخان  سابل  يرامیب و  رتسب 

رد اـهنیا  ۀـمه  زا  تمرک  دوج و  ۀـیاس  رد  نم  و  درادـن ، ناوت  یعفن  بلج  ناـیز و  عـفد  رب  یلو  درگن  یم  دوـخ  هب  ترـسح  اـب  ، دـنک
ریذپان تسکش  ياناوت  هک  ، تسین وت  زج  يدوبعم  سپ  ، متسه شمارآ 
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نارکاش زا  تیاهتمعن  رب  ،و  هدب رارق  ناگدننک  تدابع  زا  ارم  ،و  تسرف دورد  دّمحم  نادناخ  دّـمحم و  رب  ، يزرون باتـش  هک  يرابدرب 
.نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  تتمحر  قح  هب  زرو  رهم  نم  هب  ،و  هدب رارق  نارکاذ  زا  تیاهاطع  ربارب  رد  و 

نایم رد  گرم  ۀتشرف  ،و  هدش کیدزن  گرم  هب  هک  یلاحرد  دمآرد  هاگحبـص  هاگماش و  هب  هک  يا  هدنب  اسب  هچ  ،و  مرورـس میالوم و 
تسار و هب  شنامشچ  ، تسا نآ  ياهبادرگ  نداد و  ناج  ياهیتخـس  يارب  ینامرد  يوجتـسج  رد  ، تسا هدرک  هرـصاحم  ار  وا  شنارای 

يور زا  هتـشگ و  مورحم  باطخ  زا  ،و  هتـشادزاب راتفگ  زا  ، درگن یم  شا  یمیمـص  نارای  ناتـسود و  ناـبوبحم و  هب  ، دـخرچ یم  پچ 
سپ ، متـسه شمارآ  رد  تمرک  دوج و  هب  اـهنیا  ۀـمه  زا  نم  ،و  درادـن ناوت  يدوس  بلج  ناـیز و  عفد  رب  ، درگن یم  دوـخ  رب  ترـسح 

،و تسرف دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  ، يزرون باتش  هک  يرابدرب  ریذپان و  تسکـش  ياناوت  هک  وت  یکاپ  ، تسین وت  زج  يدوبعم 
نیرت ناــبرهم  يا  زرو  رهم  نــم  رب  ترهم  قــح  هــب  ،و  هدـــب رارق  نارکاذ  زا  تیاــهاطع  ربارب  رد  نارکاــش و  زا  تیاـــهتمعن  رب  ارم 

اهسبحم و اهنادنز و  ياهانگنت  رد  هک  یلاحرد  دمآرد  هاگحبص  هاگماش و  هب  هک  يا  هدنب  رایسب  هچ  ، نم ياقآ  نم و  يادخ.نانابرهم 
.دننادرگیم تسد  هب  تسد  ار  وا  نامیخژد  اهنابنادنز و  ،و  درب یم  رس  هب  ریجنز  لغ و  رد  يراوخ و  یتحاران و  اب 

تخـس یلاحدب  رد  یناگدنز  رد  وا  سپ  ، تشگ دـهاوخ  هدـیرب  شیاضعا  هنوگچ  ،و  دـش دـهاوخ  راتفر  هنوگچ  وا  اب  دـناد  یمن  سپ 
دوج و هب  نم  ،و  درادـن ناوت  يدوس  بلج  ناـیز و  عـفد  رب  ، درگن یم  دوـخ  هب  ترـسح  اـب  ، تسا یتخـس  یگنت و  تیاـهن  رد  ،و  تسا

،و ریذپان تسکش  ياناوت  هک  وت  یکاپ  ، تسین وت  زج  يدوبعم  سپ  ، متسه ناما  رد  اهنیا  ۀمه  زا  تمرک 
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نارکاش و زا  تیاهتمعن  رب  ،و  شیوخ ناگدننک  تدابع  زا  ارم  تسرف و  دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  ، يزرون باتش  هک  يرابدرب 
رایـسب هچ  ، نم يالوم  نم و  ياقآ  ، نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  رآ  رهم  نم  رب  ترهم  قح  هب  هدـب و  رارق  نارکاذ  زا  تیاـهاطع  ربارب  رد 

زا و  هدرک ، هرـصاحم  ار  وا  يراتفرگ  ،و  هدروخ هرگ  یتخـس  اب  شتـشونرس  هک  یلاحرد  دـمآرد  هاگحبـص  هاگماش و  هب  هک  يا  هدـنب 
ار وا  ، نانمشد نارفاک و  تسد  رد  يراوخ  ، تراقح ، تراسا لاح  رد  درک  ماش  ، تسا هداتفا  ادج  یمیمص  نارای  نابوبحم و  ناتسود و 

شمیسن ایند و  ینشور  زا  ، هتشگ نیگنس  ریجنز  لغ و  اب  هدش و  ینادنز  اهلاچ  هایس  رد  ، دننادرگ یم  پچ  تسار و  هب  تسد  هب  تسد 
رد تمرک  دوج و  هب  اـهنیا  ۀـمه  زا  نم  درادـن و  ناوت  يدوس  بلج  ناـیز و  عفد  رب  ، درگن یم  دوـخ  هب  ترـسح  اـب  ، دـنیب یمن  يزیچ 

نادناخ دّـمحم و  رب  ، يزرون باتـش  هک  يرابدرب  ریذـپان و  تسکـش  ياناوت  هک  وت  یکاپ  ، تسین وت  زج  يدوبعم  سپ  ، متـسه شمارآ 
قح هب  ، هدب رارق  نارکاذ  زا  تیاهاطع  ربارب  رد  نارکاش و  زا  تیاهتمعن  رب  ،و  شیوخ ناگدـننک  تدابع  زا  رام  تسرف و  دورد  دّـمحم 
هک ار  ایاطع  زا  هچنآ  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  هنیآ  ره  میرک  يا  تتّزع  قح  هب  ،و  ناـنابرهم نیرت  ناـبرهم  يا  ، رآ رهم  نم  رب  ترهم 
هب سپ  ، منک یم  زارد  تناتسآ  بناج  هب  ، دراد وت  هب  تبسن  هک  یمرج  اب  ار  متسد  ،و  مزرو یم  رارـصا  وت  رب  هراب  نیارد  تساوت و  دزن 

اهنت ملکوت  ینم و  هاگ  هیکت  وت  اهنت  هک  یلاحرد  یناریم  تهاگرد  زا  ارم  ایآ  مرادـن ، وت  زج  ار  یـسک  ؟ منک ور  هک  هب  ؟و  مربب هانپ  هک 
تفرگ و مارآ  يدراذـگ  نیمز  رب  نوچ  دـش و  اـجرباپ  يداـهن  نامـسآ  رب  نوچ  هک  تماـن  هب  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ، تسا وـت  رب 

يداهن بش  رب  نوچ  تشگ و  راوتسا  یتشاذگ  اههوک  رب  نوچ 
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یتسرف و دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  [ نم يادخ  ،] تفرگ ینـشور  يداد  رارق  زور  رب  نوچ  دـش و  کیرات 
اب ارم  هک  يا  يزور  ، يزاس هدرتسگ  ار  ما  يزور  ،و  يزرمایب ار  مگرزب  کچوک و  ناهانگ  ۀـمه  ،و  يزاس هدروآرب  ارم  ياهزاین  ۀـمه 

دورد دّمحم  نادـناخ  دّـمحم و  رب  سپ  ، مهاوخ يرای  وت  زا  نم  ياقآ  ، نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  ، یناسرب ترخآ  ایند و  فرـش  هب  نآ 
شیوخ شهاوخ  هب  و  نک ، زاین  یب  تناگدنب  تعاط  زا  دوخ  تعاط  اب  ارم  هد و  مهانپ  سپ  متسج  هانپ  وت  هب  هد و  يرای  ارم  تسرف و 

انامه ، زاس نوگرگد  تعاط  تّزع  هب  هانگ  تلذ  زا  ،و  يرگناوت تّزع  هب  یتسدگنت  يراوخ  زا  نادرگ و  ما  ینغتـسم  قلخ  شهاوخ  زا 
ۀمه رب  ساپـس  ار  وت  نم  يادـخ  ، تمرک دوج و  يور  زا  هکلب  نم ، یگتـسیاش  يور  زا  هن  ، يداد يرترب  نامدرم  زا  يرایـسب  رب  ارم  وت 

.نارکاذ زا  تیاهاطع  ربارب  رد  نارکاش و  زا  تیاهتمعن  رب  هدب  رارق  ارم  تسرف و  دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  ، اهاطع نیا 

تاذ يارب  ما و  یناـف  ةدوـسرف  يور  درک  هدجـس  ، تگرزب زیزع  تاذ  يارب  مراوـخ  يور  درک  هدجـس  وـگب : ورب و  هدجـس  هـب  سپس 
مشچ و مشوگ و  میور و  درک  هدجـس  ، تگرزب زاین  یب  تاذ  يارب  ما  یتسدیهت  هب  هتـسویپ  يور  درک  هدجـس  ، تراگدنام یگـشیمه 

نم ینادان  رب  ایادخ.نایناهج  راگدرورپ  ربارب  رد  هتشادرب  نم  دوجو  راب  زا  ینمز  هچنآ  ۀمه  ،و  مناوختسا متسوپ و  منوخ و  متـشوگ و 
سرت رب  ،و  تا ییاناوت  هب  نم  یناوتاـن  رب  ، تتنطلـس تتّزع و  هب  نم  يراوخ  رب  ،و  تا يرگناوت  هب  نم  یتسدـیهت  رب  ،و  تا يراـبدرب  هب 

رب ،و  تا ینمیا  هب  نم 
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ار نالف  رسپ  نالف  منمشد  تخس  هنیس  وت  ددم  هب  نم  ! ایادخ.نابرهم ةدنشخب  يا  رگنب  تتمحر  تتشذگ و  هب  نم  ياهاطخ  ناهانگ و 
اـیلوا و ناربماـیپ و  يدرک  تیاـفک  هک  ناسنادـب  نک  تیاـفک  وا  دـنزگ  زا  ارم  سپ  ، مروآ یم  هاـنپ  وـت  هب  وا  ّرـش  زا  مـنک و  یم  عـفد 
رب وت  انامه  ، نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  ترهم  هب  تقلخ  ۀمه  ّرش  زا  ،و  تشکرس نانمشد  ،و  اهنوعرف دنزگ  زا  ار  تا  هتـسیاش  ناگدنب ،

.تسا یلیکو  وکین  هچ  تسا و  سب  ار  ام  ادخ  ،و  ییاناوت زیچ  ره 

سوماق ياعد  هب  فورعم  یفیس  ياعد 

تاملک رد  اعد  نیا  يارب  : هدومرف هدرک و  رکذ  هیولع  ۀیناث  ۀفیحص  رد  ار  اعد  نیا  ( هدقرم هّللا  رطع  ) يرون مالـسالا  هقث  راوگرزب  خیش 
زا متشادن  راثآ  نآ  رب  دامتعا  نوچ  نم  دنا و  هدرک  رکذ  یتفگش  راثآ  نآ  يارب  تسا و  یبیجع  حرش  تاریخـست  تامـسلط و  بابرا 

: تسا نیا  اعد  نآ  و.منک  یم  رکذ  هتسجرب  ياملع  هب  ادتقا  يور  زا  هحماسم  باب  زا  ار  اعد  لصا  یلو  ، مدرک يراددوخ  اهنآ  رکذ 

سونایقا نایم  رد  ،و  تا یگناگی  يایرد  يافرژ  رد  ارم  اراگدرورپ  تسا  یگـشیمه  شا  یناـبرهم  رایـسب و  شتمحر  هک  ادـخ  ماـن  هب 
رد هک  یلاحرد  ، میآرد تتمحر  نارک  یب  ياضف  هب  ات  نادرگ  دنمناوت  تا  ياهنت  تنطلس  یگریچ  يورین  اب  ،و  زاس دراو  تا  ییاتکی 
هب ،و  مشاـب زیزع  تتیاـنع  هب  ،و  مشاـب هوکـشرپ  تتکوـش  هب  دـشاب و  نازورف  تتیاـمح  راـثآ  زا  برق  وـترپ  ياهیگدنـشخرد  ما  هرهچ 

ار یگتسویپ  دنویپ و  ياههار  میارب  ،و  ناشوپب نم  رب  ار  یلوبق  تّزع و  ياهتعلخ  ایادخ  ، مشاب راوگرزب  گرزب و  تشرورپ  شزومآ و 
، نک راومه 
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نم هب  یتّوق  تکوش و  تمان  رون  زا  و  زادنا ، دنویپ  ترخآ  ایند و  رد  تناگتفیـش  نم و  نایم  ،و  امن مرادجات  راقو  تمارک و  جات  هب  و 
راوخ شیارب  ناـشکندرگ  ندرگ  هکنآ  يا  ، دـنوش نتورف  نم  دزن  اهندـب  سوفن و  دـندرگ ، نم  عـیطم  اـهناج  اـهلد و  هک  نک  تیاـنع 
هیکت ،و  وت زا  زج  تسین  یکمک  تسین و  وت  هب  زج  وت  زا  ییاهر  هار  هاگهانپ و  ، دـنا هدـش  نتورف  شهاگـشیپ  رد  ناـهاشداپ  ،و  هتـشگ

ياه هدرپارس  ریز  زرو  رهم  نم  هب  ،و  نک رود  نم  زا  ار  نانمشد  ّرـش  ياهیگریت  ،و  نادوسح یـشیدنادب  ! ایادخ ، وت رب  زج  تسین  یهاگ 
رب یهاـگآ  اـب  ار  مداـهن  بلق و  ،و  نک دـییأت  تیدونـشخ  ندروآ  تسد  هب  رد  ار  ما  یتـسه  رهاـظ  ، ناـیمارگ نیرت  یمارگ  يا  ، تشرع

دراو وت  هب  دامتعا  اب  هک  یلاحرد  مدرگزاب  دیماان  سویأم و  تا  هناخ  رد  زا  هنوگچ  ایادخ.امرف  نشور  تهاگشیپ  هب  ندیـسر  ياههار 
زا ما و  هدروآ  يور  وت  هب  کنیا  ، يداد نامرف  تهاگـشیپ  رد  اعد  هب  ارم  هک  یلاحرد  ینک  یم  مدیماان  تیاطع  زا  هنوگچ  ،و  مدش نآ 
تا يراوگرزب  تمظع و  كاپ و  رون  هب  ، یتخادنا يرود  منانمـشد  نیب  هک  نانچ  زادنا ، يرود  منانمـشد  نم و  نیب  میوج  یم  هانپ  وت 

شیوخ رگاوجن  ناگدـنب  هب  شزرااب  گرزب و  ياـهتمعن  شخباـطع  يادـخ  وت  نیقی  هب  ، نک اـنیبان  نم  نید  زا  ار  منانمـشد  ناگدـید 
ربمایپ ام و  يالوم  رب  ادخ  دورد  تمارک و  گرزب و  بحاص  يا  هدنیاپ  يا  ، هدنز يا  ، دـنناوخ یم  ار  وت  تتمحر  فئاطل  اب  هک  ، یتسه

.همه همه و  شا  هزیکاپ  كاپ و  نادناخ  رب  دّمحم و  ام 
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متفه لصف 

هراشا

ما هدرک  باختنا  ربتعم  ياهباتک  زا  ار  اهنآ  نم  دنتسه و  دنمدوس  هک  يرصتخم  ياهاعد  تایآ و  زا  یضعب  نایب  رد 

[ مظعا مسا  تایآ  ]

تسا یمسا  یلاعت  يادخ  مظعا  مسا  : هک هدرک  لقن  ّبیط  ملک  باتک  رد  هیلع  هّللا  ناوضر  يزاریش  ناخ  یلع  دّیس  راوگرزب  دّیس  : لّوا
ریز فورح  نآ  هچ  دبای  یمن  رییغت  شدناوخ  تسین و  يا  هطقن  مظعا  مسا  فورح  رد  دـشاب و  یم  « وه » شنایاپ »و  هّللا » نآ عورـش  هک 

هروـس ینعی  تسا  دوـجوم  هروـس  جـنپ  زا  هکراـبم  ۀـیآ  جـنپ  رد  دـیجم  نآرق  رد  مـسا  نـیا  دنـشاب و  هتـشادن  اـی  دنـشاب  هتـشاد  ربز  و 
زور ره  ،و  دـهد رارق  دوخ  مئاد  درو  ار  هکرابم  ۀـیآ  جـنپ  نیا  هکره  : تسا هتفگ  یبرغم  خیـش  نباغت  هط و  ، ءاسن نارمع  لآ  ، هرقب : ياـه

.یلاعت هّللا  ءاش  نا  ، ددرگ ناسآ  يدوز  هب  یئزج  ای  یلک و  روما  زا  یّمهم  راک  ره  وا  يارب  هنیآ  ره  دناوخب  راب  هدزای 

.یسرکلا هیآ  نایاپ  ات  هدنیاپ  دوخ  هب  ةدنز  ادخ  نآ  تسین  وا  زج  يدوبعم  هک  ییادخ  -1: زا تسا  ترابع  هیآ  جنپ  نآ 

و دوب ، نآ  زا  شیپ  هچنآ  ةدننک  قیدصت  ، قح رب  ار  باتک  وت  رب  داتسرف  ورف  ، هدنیاپ دوخ  هب  ةدنز  ، تسین وا  زج  يدوبعم  هک  ییادخ  -2
یتسار هب  ، تسین وا  زج  يدوبعم  هک  ییادخ  -3 .داتـسرف ورف  ار  ناقرف  ،و  درک لزان  مدرم  تیاده  يارب  ار  لیجنا  تاروت و  نآ  زا  شیپ 

هک ییادخ  -4 تسا ؟ ادخ  زا  رتوگتـسار  راتفگ  رد  یـسک  هچ  ،و  تسین نآ  رد  يدیدرت  ، دروآ میهاوخ  درگ  تمایق  زور  يارب  ار  امش 
.دننک لّکوت  ادخ  رب  اهنت  نانمؤم  هک  دیاب  تسین و  وا  زج  يدوبعم  هک  ییادخ  -5 .وکین ياهمان  تسا  وا  يارب  تسین  وا  زج  يدوبعم 

لّسوت ياعد 

ناماما زا  ار  اعد  نیا  هک  دنا  هدرک  لقن  هیوباب  نب  دّمحم  زا  ربتعم  ياهباتک  زا  یضعب  رد  : تسا هدومرف  هّللا  همحر  یـسلجم  ۀمّالع  : مّود
مالّسلا مهیلع 
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: تسا نیا  اعد  و.متفای  ار  نآ  تباجا  رثا  يدوز  هب  هکنآ  رگم  مدناوخن  ار  نآ  يرما  چیه  رد  : تسا هتفگ  هدرک و  تیاور 

ابا يا  ( شنادناخ وا و  رب  ادخ  دورد  ) دّمحم تمحر  ربمایپ  ، تربمایپ ۀلیـسو  هب  مدروآ  يور  تیوس  هب  مراد و  تساوخرد  وت  زا  ایادـخ 
ادخ يوس  هب  ،و  میداد رارق  رارق  هطـساو  ار  وت  میدروآ و  ور  وت  هب  ، ام يالوم  اقآ و  يا  ، تمحر ياوشیپ  يا  ، ادـخ ةداتـسرف  يا  ، مساقلا
يا نسحلا  ابا  يا.نک  تعافـش  ادـخ  دزن  ام  يارب  ، ادـخ دزن  دـنموربآ  يا  ، میداهن نامتاجاح  يور  شیپ  ار  وت  ،و  میتخاس هلیـسو  ار  وت 

میداد و رارق  هطساو  ار  وت  میدروآ و  يور  وت  هب  ، ام يالوم  اقآ و  يا  ، ناگدنب رب  ادخ  تّجح  يا  ، بلاط یبا  نب  یلع  يا  نینمؤملا  ریما 
يا.نک تعافـش  ادـخ  دزن  ام  يارب  ، ادـخ دزن  دـنموربآ  يا  میداهن ، نامتاجاح  يور  شیپ  ار  وت  میتسج و  لّسوت  وت  هب  ادـخ  يوس  هب 

میداد و رارق  هطساو  ار  وت  میدروآ و  يور  وت  هب  ، ام يوناب  رورـس و  يا  ادخ  لوسر  مشچ  رون  يا  ، دّمحم دنبلد  رتخد  يا  ، ارهز ۀمطاف 
ابا يا  ، نک تعافـش  ادـخ  دزن  اـم  يارب  ، ادـخ دزن  دـنموربآ  يا  ، میداـهن ناـمتاجاح  يور  شیپ  ار  وت  ،و  میتـسج لّـسوت  وت  هب  يوس  هب 

میدروآ و يور  وت  هب  ، ام يالوم  اقآ و  يا  ، ناگدنب رب  ادخ  تّجح  يا  ، ادخ ةداتـسرف  دنزرف  يا  هدیزگرب  يا  یلع  نب  نسح  يا  ، دّمحم
ام يارب  ، ادخ دزن  دنموربآ  يا  ، میداهن نامتاجاح  يور  شیپ  ار  وت  ،و  میتسج لّسوت  وت  هب  ادـخ  يوس  هب  میداد و و  رارق  هطـساو  ار  وت 

اقآ و يا  ، ناگدنب رب  ادخ  تّجح  يا  ، ادخ ةداتـسرف  دـنزرف  يا  ، دیهـش يا  ، یلع نب  نیـسح  يا  ، هّللا دـبع  ابا  يا.نک  تعافـش  ادـخ  دزن 
يور شیپ  ار  وت  میتسج و  لّسوت  وت  هب  ادخ  يوس  هب  ،و  میداد رارق  هطساو  ار  وت  ،و  میدروآ يور  وت  هب  ، ام يالوم 
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يا ، نیدـباعلا نیز  يا  نیـسحلا  نب  یلع  يا  ، نسحلا ابا  يا  ، نک تعافـش  ادـخ  دزن  ام  يارب  ، ادـخ دزن  دـنموربآ  يا  ، میداهن نامتاجاح 
هب ادخ  يوس  هب  میداد و  رارق  هطساو  ار  وت  میدروآ و  يور  وت  هب  ، ام يالوم  اقآ و  يا  ناگدنب  رب  ادخ  تّجح  يا  ، ادخ ةداتسرف  دنزرف 

دّمحم يا  ، رفعج اب  يا  نک  تعافـش  ادخ  دزن  ام  يارب  ادـخ  دزن  دـنموربآ  يا  ، میداهن نامتاجاح  يور  شیپ  ار  وت  ،و  میتسج لّسوت  وت 
رارق هطـساو  ار  وت  میدروآ و  يور  وت  هب  ام  يالوم  اقآ و  يا  ، ناگدـنب رب  ادـخ  تّجح  يا  ، ادـخ ةداتـسرف  دـنزرف  يا  ، رقاـب يا  ، یلع نب 

تعافـش ادـخ  دزن  ام  يارب  ، ادـخ دزن  دـنموربآ  يا  ، میداهن نامتاجاح  يور  شیپ  ار  وت  ،و  میتسج لّسوت  وت  هب  ادـخ  يوس  هب  میداد و 
وت هب  ، ام يالوم  اقآ و  يا  ، ناگدـنب رب  ادـخ  تّجح  يا  ، ادـخ لوسر  دـنزرف  يا  ، قداص يا  ادّـمحم ، نب  رفعج  يا  ، هّللا دـبع  ابا  يا.نک 
دزن دنموربآ  يا  ، میداهن نامتاجاح  يور  شیپ  ار  وت  میتسج و  لّسوت  وت  هب  ادخ  يوس  هب  میداد و  رارق  هطـساو  ار  وت  میدروآ و  يور 

رب ادـخ  تّجح  يا  ، ادـخ ةداتـسرف  دـنزرف  يا  ، مظاـک يا  ، رفعج نب  یـسوم  يا  نسحلا  اـبا  يا  ، نک تعافـش  ادـخ  دزن  اـم  يارب  ادـخ ،
يور شیپ  ار  وت  میتسج و  لّسوت  وت  هب  ادـخ  يوس  هب  میداد و  رارق  هطـساو  ار  وت  میدروآ و  يور  وت  هب  ، ام يالوم  اقآ و  يا  ، ناگدـنب

ةداتسرف دنزرف  يا  ، اضر يا  ، یسوم نب  یلع  يا  نسحلا  ابا  يا  ، نک تعافش  ادخ  دزن  ام  يارب  ، ادخ دزن  دنموربآ  يا  ، میداهن نامتاجاح 
لّـسوت وت  هب  ادـخ  يوس  هب  میداد و  رارق  هطـساو  ار  وت  میدروآ و  يور  وت  هب  ام  يـالوم  اـقآ و  يا  ناگدـنب  رب  ادـخ  تّجح  يا  ، ادـخ

دنموربآ يا  ، میداهن نامتاجاح  يور  شیپ  ار  وت  میتسج و 
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رب ادخ  تّجح  يا  ، ادخ هداتـسرف  دنزرف  يا  ، داوج یقت  يا  یلع  نب  دّـمحم  يا  رفعج  ابا  يا  نک  تعافـش  ادـخ  دزن  نامیارب  ، ادـخ دزن 
يور شیپ  ار  وت  ،و  میتسج لّسوت  وت  هب  ادـخ  يوس  هب  میداد و  رارق  هطـساو  ار  وت  میدروآ و  يور  وت  هب  ، ام يالوم  اقآ و  يا  ، ناگدـنب

دنزرف يا  ، یقن يداه  يا  ، دّمحم نب  یلع  يا  ، نسحلا ابا  يا  ، نک تعافـش  ادخ  دزن  ام  يارب  ، ادـخ دزن  دـنموربآ  يا  ، میداهن نامتاجاح 
وت هب  ادخ  يوس  هب  میداد و  رارق  هطـساو  ار  وت  میدروآ و  يور  وت  هب  ، ام يالوم  اقآ و  يا  ناگدنب ، رب  ادـخ  تّجح  يا  ، ادـخ ةداتـسرف 
نب نسح  يا  ، دّمحم ابا  يا  ، نک تعافـش  ادخ  دزن  ام  يارب  ، ادخ دزن  دنموربآ  يا  ، میداهن نامتاجاح  يور  شیپ  ار  وت  ،و  میتسج لّسوت 

هطساو ار  وت  میدروآ و  يور  وت  هب  ، ام يالوم  اقآ و  يا  ، ناگدنب رب  ادخ  تّجح  يا  ، ادخ ةداتسرف  دنزرف  يا  ، يرگسع داهنکاپ  يا  ، یلع
ادـخ دزن  اـم  يارب  ادـخ ، دزن  دـنموربآ  يا  ، میداـهن ناـمتاجاح  يور  شیپ  ار  وت  میتـسج و  لّـسوت  وت  هب  ادـخ  يوـس  هب  میداد و  رارق 

رب ادخ  تّجح  يا  ، ادـخ ةداتـسرف  دـنزرف  يا  يدـهم  يا  ، دـیما دروم  رادـیاپ  يا  ، هتـسیاش راگدای  يا  ، نسح نیـشناج  يا  ، نک تعافش 
يور شیپ  ار  وت  ،و  میتسج لّسوت  وت  هب  ادـخ  يوس  هب  میداد و  رارق  هطـساو  ار  وت  میدروآ و  يور  وت  هب  ، ام يالوم  اقآ و  يا  ، ناگدـنب

هب هک  دـهاوخب  ار  دوخ  تاـجاح  ، اـعد ندـناوخ  زا  سپ.نک  تعافـش  ادـخ  دزن  اـم  يارب  ، ادـخ دزن  دـنموربآ  يا  ، میداـهن ناـمتاجاح 
: دیوگ نینچ  اعد  ندناوخ  زا  دعب  هک  تسا  هدش  دراو  يرگید  تیاور  رد  و.دوش  یم  هدروآرب  ادخ  تساوخ 
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لّـسوت و  تسادـخ ، يوس  هب  مزاین  ،و  مدروآ يور  یتسدـگنت  زور  يارب  میاه  هشوت  ناـیاوشیپ و  امـش  هب  نم  ، منارورـس ناـیاقآ و  يا 
بناج هب  نم  ۀلیسو  امش  اهنت  هک  ، دیشخب ییاهر  مناهانگ  زا  ادخ  شیپ  ارم  ،و  دیوش نم  ۀطساو  ادخ  دزن  رد  سپ  ، ادخ يوس  هب  متسج 

يا ، دیـشاب نم  دیما  ادخ  دزن  سپ  متـسه ، ادخ  بناج  زا  تاجن  راودیما  امـش  هب  ندش  کیدزن  امـش و  اب  یتسود  اب  نم  ، دـیتسه ادـخ 
نادناخ دّـمحم و  هب  نارگمتـس  نآ  ادـخ  نانمـشد  رب  ادـخ  تنعل  تسرف و  دورد  نانآ  ۀـمه  رب  ادـخ  ، ادـخ نارادتـسود  نم و  نایاقآ 

ياعد نیمالا  دلب  باتک  رد  یمعفک  خیـش  : دیوگ فلؤم.نایناهج  راگدرورپ  يا  نک  تباجا  ار  میاعد  ، ناینیـسپ ناینیـشیپ و  زا  ، دّمحم
ریصن هجاوخ  « ماما هدزاود  ، » نم نامگ  هب  تسا و  هدمآ  نآ  نمض  رد  لّسوت  ياعد  نیا  هک  هدرک  لقن  جرف  ياعد  هب  موسوم  یلـصفم 

کی رد  نآ  ۀـعومجم  دـنا و  هدرک  بیکرت  یهلا  كاپ  ياهتّجح  رب  تاولـص  اب  ار  نآ  هک  تسا  لّـسوت  ياـعد  نیمه  یـسوط  نیدـلا 
.تسا هدرک  رکذ  « حابصم » باتک رخآ  ياهشخب  رد  ار  نآ  یمعفک  ،و  تسا هتفرگ  اج  اسر  غیلب و  ۀبطخ 

رگید لّسوت  ياعد 

هک یحرش  هب  هدرک  لقن  ار  يرگید  لّسوت  ياعد  یتشرهص  خیش  حابـصملا  سبق  باتک  زا  ّبیط  ملک  باتک  رد  ناخ  یلع  دّیـس  : مود
: تسا نیا  اعد  نآ  و.تسین  حرش  نآ  رکذ  شیاجنگ  ار  ماقم 

يدونـشخ بلج  شیوخ و  تعاط  رب  ارم  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  نانآ  قح  هب  ،و  تسرف دورد  وا  رـسپ  ود  شرتخد و  دّمحم و  رب  ایادـخ 
.يراوگرزب ةدنشخب  وت  نیقی  هب  ، یناسرب يدناسر  ار  تئایلوا  هک  یماقم  نیرترب  هب  نانآ  ۀلیسو  هب  ارم  ،و  ینک کمک  دوخ 

زا يریگب  ماقتنا  هک  ( وا رب  ادخ  دورد  ) بلاط یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  قح  هب  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ! ایادخ
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ره دـنزگ  زا  ارم  وا  قـح  هب  ،و  تسا نم  ناـیز  رب  ییاـه  هشقن  نـینچ  یلاـح  رد  ،و  هتـشاد اور  رازآ  متـس و  مـلظ و  نـم  هـب  هـک  یـسک 
رب ادخ  دورد  ) نیـسحلا نب  یلع  ّتیلو  قح  هب  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ! ایادخ ، نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  ییامن ، تیافک  یهاوخدـب 
هب ،و  دریگ ورین  نم  نایز  رب  شتخـس  شروی  اـب  هک  ییوج  هزیتس  هاـشداپ  ره  رگنایـصع و  ناطیـش  ره  ّرـش  زا  ینک  تیاـفک  ارم  هک  ( وا

ّتیلو ّقح  هب  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ! ایادخ.شخباطع يا  ، يراوگرزب ةدنـشخب  وت  انامه  دیوج  يرای  نم  ةدـض  رب  شهاپـس  يرای 
رما رد  دوخ  تیاـضر  بلج  تعاـط و  هب  راوگرزب  ود  نآ  ۀلیـسو  هب  ارم  هک  ( ناـنآ رب  ادـخ  دورد  ) دّـمحم نب  رفعج  یلع و  نب  دّـمحم 
یم ماجنا  یهاوخب  هک  ار  يراک  ره  وت  نیقی  هب  ، یناسرب دـنک  یم  دونـشخ  ار  وت  هچنآ  هب  ارم  ناـنآ  ۀلیـسو  هب  ،و  ینک کـمک  مترخآ 

ینطاب هچ  يرهاظ و  هچ  ، میاضعا ۀمه  رد  هک  ( وا رب  ادخ  دورد  ) رفعج نب  یسوم  ّتیلو  قح  هب  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ! ایادخ ، یهد
دورد ) یـسوم نب  یلع  ، اضر ّتیلو  ّقح  هب  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ! ایادخ ، راوگرزب هدنـشخب  يا  ، ینک تیانع  لماک  تمالـس  نم  هب 

مسرت و یم  هچنآ  زا  اه  هشیب  اه و  هّرد  کشخ و  ياهنابایب  اههوک و  اهایرد و  اهیکـشخ و  رد  میاهترفاسم  ۀمه  رد  ارم  هک  ( وا رب  ادخ 
ادخ دورد  ) یلع نب  دّمحم  ّتیلو  قح  هب  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ! ایادـخ.يزرورهم نابرهم و  وت  انامه  ، يرادـب ناما  رد  مراد  زیهرپ 
یب ارم  تدوخ  ریغ  زا  ار و  تا  يزور  يزاس  ناوارف  نم  رب  و  ییامرف ، ّلضفت  تتیانع  یخارف  زا  ،و  یشخبب تلـضف  زا  نم  رب  هک  ( وا رب 

یهاوـخب هـچنآ  رب  وـت  اـنامه  ، يراذــگ دوـخ  هدــهع  هـب  ار  شندروآرب  ،و  یهد رارق  دوـخ  هاــگراب  رد  ار  متجاــح  ،و  ینادرگ زاــین 
( نانآ رب  ادخ  دورد  ) دّمحم نب  یلع  ّتیلو  قح  هب  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  نم  ! ایادخ.ییاناوت
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ریخ نیرق  ار  اهنآ  ماجنا  ینادرگ و  ناسآ  نم  رب  ار  روما  نیا  ،و  ییامن کمک  ما  ینامیا  ناردارب  هب  یکین  ،و  تتاـبجاو يادا  رب  ارم  هک 
نب نسح  ّتیلو  قح  هب  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ! ایادـخ.نابرهم يا  ینک  کمک  تتعاط  رب  شیوخ  لضف  هب  ارم  ،و  ییامرف یبوخ  و 

داشلد مهاگتماقا  هاگـشدرگ و  رد  ارم  ،و  مترخآ رما  رب  تا  يدونـشخ  بلج  تعاط و  هب  یناسر  ددم  ارم  هک  ( اهنآ رب  ادخ  دورد  ) یلع
رب ادخ  دورد  ) نامز بحاص  تتّجح  یلو و  قح  هب  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ! ایادـخ ، نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  تا  ینابرهم  هب  ینک 
ارم ترـضح  نآ  ۀلیـسو  هب  ،و  ینک تیاـفک  زواـجتم  رگناـیغط و  رازآ و  مدرم  ره  دـنزگ  زا  یناـسر و  ددـم  روما  ماـمت  رد  ارم  هک  ( وا
زا يراکهدب و  مغ و  هودنا و  زا  مراد و  هک  ینمشد  ره  زا  وا  ۀلیسو  هب  ارم  ینک  تیافک  مه  هدمآ و  رس  هب  متقاط  هک  ییامن  ینابیتشپ 

.نایناهج راگدرورپ  يا  نیمآ  ، مناصاخ زین  تسا و  نم  اب  شراک  هکره  مناردارب و  لها و  ۀمه  منادنزرف و  دوخ و 

[ جرف ياعد  ]

هدز و تبیصم  لد و  هتخوس  ره  هک  نینمؤملا  ریما  ترـضح  زا  تیاور  هب  هدرک  لقن  ییاعد  « نیمالا دلب  » باتک رد  یمعفک  خیـش  : مّوس
: تسا نیا  اعد  نآ  و.دیامرف  تمارک  جرف  شیاشگ و  وا  هب  یلاعت  قح  دناوخب  ار  نآ  راتفرگ  كانمغ و 

هکنآ رادـهاگن  يا  ، درادـن ینابیتشپ  هکنآ  نابیتشپ  يا  ، درادـن ياتخودـنا  هکنآ  ۀـتخودنا  يا  ، درادـن یهاگ  هیکت  هکنآ  هاـگ  هیکت  يا 
هنامیرک يا  ، درادـن یتّزع  هکنآ  تّزع  يا  ، درادـن یجنگ  هکنآ  جـنگ  يا  ، درادـن یـسردایرف  هکنآ  سرداـیرف  يا  ، درادـن يرادـهاگن 

ییاهر يا  ، ناقیرغ ةدنهد  تاجن  يا  ، دیما ۀـیام  گرزب  يا  ، ناتـسدیهت يانغ  يا  ، ناناوتان نابیتشپ  يا  ، تشذـگ وکین  يا  هدـنرذگرد ،
زور ینشور  بش و  یهایس  هکنآ  ییوت  ، شخباطع يا  ، هد تمعن  يا  ، شخب ییابیز  يا  ، هدنک ناسحا  يا  ، ناگدش كاله  شخب 
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وت زج  يدوبعم  ، ادخ يا  ، ادخ يا  ، ادـخ يا  ، درک هدجـس  تیراب  بآ  يادـص  تخرد و  رد  داب  شزو  دیـشروخ و  عاعـش  هام و  وترپ  و 
هچره اعد  زا  سپ.هد  ماجنا  ینآ  ۀتـسیاش  هچنآ  ام  اب  تسرف و  دورد  دّـمحم  رب  ، ادـخ يا  ، راـگدرورپ يا  یکیرـش  یب  هناـگی و  ، تسین

.نک تساوخرد  يراد  تجاح 

هیلع داوج  ترضح  هک  رکذ  نیا  رب  موادت  ، هودنا مغ و  ندش  فرطرب  ،و  يراتفرگ عفر  تالکشم و  شیاشگ  يارب  زین  :و  دیوگ فلؤم 
: تسا دنمدوس  رایسب  هدومرف  میلعت  مالّسلا 

.امرف تیافک  ارم  ّمهم  ياهراک  دنکن  تیافک  يزیچ  وا  زا  دنک و  تیافک  زیچ  ره  زا  هکنآ  يا 

[ نادنز دنب و  زا  ندش  دازآ  ياعد  ]

ینامز ماش  رهش  رد  یصخش  هک  هدش  تیاور  : هدومرف « تاوعدلا جهم  » رد سوواط  نبا  دّیـس.نادنز  دنب و  زا  ندش  دازآ  ياعد  : مراهچ
میلعت اـب  وا  ،و  ناوخب ار  اـعد  نیا  : دومرف وا  هب  هک  دـید  باوخ  رد  ار  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  ترـضح  هکنیا  اـت  دوـب  نادـنز  رد  ینـالوط 

: تسا نیا  اعد  نآ  ، تشگزاب دوخ  ۀناخ  هب  دش و  دازآ  نادنز  زا  دناوخ و  ار  اعد  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح 

هب ،و  داد شمایپ  هک  یسک  ربمایپ و  قح  هب  داتسرف و  ار  نآ  هک  یسک  یحو و  قح  هب  تسا و  نآ  رب  هک  یـسک  شرع و  قح  هب  ! ایادخ
زا سپ  اهناج  ةدـننیرفآ  زاـب  يا  ، هتفر تسد  زا  هچره  ةدـندروآدرگ  يا  ، اوجن ره  ةدنونـش  يا  ، داـهن اـنب  ار  نآ  هک  یـسک  هبعک و  قح 
هب نیمز  برغ  قرـش و  مامت  رد  ار  ناـمیا  اـب  ناـنز  نادرم و  همه  ار و  اـم  دوخ  دزن  زا  تسرف و  دورد  شتیب  لـها  دّـمحم و  رب  ، گرم
وا رب  ادخ  دورد  ، تسوت ةداتسرف  هدنب و  دّمحم  هکنیا  ،و  ادخ زج  تسین  يدوبعم  هکنیا  تداهـش  قح  هب  ، امرف تیانع  یـشیاشگ  يدوز 

مالس ،و  شکاپ هزیکاپ و  لسن  رب  ،و  شنادناخ و 
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داب نانآ  رب  لماک  رایسب و 

[ رون ياعد  ]

: نومضم نیا  هب  هدمآ  یبلطم  تیاور  رخآ  رد  : هک هدرک  لقن  یتیاور  ناملس  زا  « تاوعدلا جهم  » باتک رد  سوواط  نبا  دّیس  : مجنپ

رد ار  نآ  ناشیا  ، دوب هتفرگارف  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  هک  تخومآ  نم  هب  یمـالک  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  ترـضح 
: دومرف نم  هب  دناوخ  یم  ماش  حبص و 

: تسا نیا  مالک  نآ  و.نک  تموادم  نآ  رب  يوشن  بت  راچد  ایند  رد  زگره  یهاوخ  یم  رگا 

تسا یگشیمه  شا  ینابرهم  رایسب و  شتمحر  هک  ادخ  مان  هب 

زا ار  رون  هک  ییادخ  مان  هب  ، تسا روما  رگریبدت  هک  ییادخ  مان  هب  ، رون رب  رون  يادخ  مان  هب  ، رون رون  يادـخ  مان  هب  ، رون يادـخ  مان  هب 
اب ، هدوشگ يا  هقرو  رد  ، هتشون رب  یباتک  رد  داتسرف  ورف  روط  هوک  رد  ار  رون  ،و  دیرفآ رون  زا  ار  رون  هک  ار  ییادخ  ساپس  ،و  دیرفآ رون 

یلاحدـب يداـش و  رب  ،و  تسا روهـشم  تمظع  هب  ،و  دوش داـی  تّزع  هب  هک  ار  يادـخ  ساپـس  ، هتـسارآ يربماـیپ  رب  ، روخرد يا  هزادـنا 
هب متخومآ  (س ) همطاف ترـضح  زا  ار  نآ  نوچ  : هدومرف ناملـس.شکاپ  نادناخ  دّمحم و  ام  ياقآ  رب  ادـخ  دورد  دوش ، يرازگـساپس 

افـش یلاعت  يادـخ  نذا  هب  ناـنآ  همه  سپ  ، مداد میلعت  دـندوب  بت  راـچد  هک  هنیدـم  هکم و  مدرم  زا  رفن  رازه  زا  شیب  هب  ار  نآ  ادـخ 
.دنتفای

[ مالّسلا هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح  زرح  ]

فیرش زرح  نیا  « تاوعدلا جهم  » باتک زا  عضوم  ود  رد  سوواط  نبا  دّیس  ، تسا مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح  زرح  : مشش
: تسا هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  داّجس  ترضح  زا  ار 

تسا یگشیمه  شا  ینابرهم  رایسب و  شتمحر  هک  ادخ  مان  هب 

ةدننیرفآ يا  ، نارواد نیرترواد  يا  ، ناسرباسح نیرت  کباچ  يا  ، نایانیب نیرتانیب  يا  ، نایاونش نیرتاونش  يا 
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سردایرف يا  نانادرگرس ، يامنهار  يا  ، نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  ، ناگدش روای  روای  يا  ، نادنم يزور  ، ةدنهد يزور  يا  ، ناگدیرفآ
تباجا يا  ، ناگدز مغ  سرداـیرف  يا  ، میوج یم  يراـی  وت  زا  متـسرپ و  یم  ار  وت  اـهنت  ، ازج زور  کـلام  يا  ، سرب مداد  هب  ، ناـیوجداد
گرزب ، راکـشآ قح  ، قلطم ياورنامرف  تسین  وت  زج  يدوبعم  ، ادـخ ییوت  ، نایناهج راگدرورپ  ، ادـخ ییوت  ، ناگدـنامرد ياـعد  ةدـننک 

نـسح ،و  يربک هجیدـخ  ارهز و  همطاف  هدیدنـسپ و  یلع  ،و  هدـیزگرب دّـمحم  رب  تسرف  دورد  ایادـخ.تسا  وت  هدـنزارب  ۀـماج  ، یـشنم
،و قداص دّـمحم  نب  رفعج  ،و  رقاب یلع  نب  دّـمحم  ناگدـننک و  تدابع  تنیز  نیـسحلا  نب  یلع  ،و  البرک رد  دیهـش  نیـسح  یبتجم و 

تّجح ،و  يرگـسع یلع  نب  نسح  ،و  یقن دّمحم  نب  یلع  و  یقت ، یلع  نب  دّمحم  ،و  اضرلا یـسوم  نب  یلع  ،و  مظاک رفعج  نب  یـسوم 
ار نانآ  هکنآ  رادب  نمـشد  ،و  دراد تسود  ار  نانآ  هکنآ  رادب  تسود  ایادخ.نانآ  ۀـمه  رب  ادـخ  دورد  راظتنا  دروم  يدـهم  ماما  مئاق 

متـس نانآ  هب  هکنآ  رب  تسرف  تنعل  دهاوخ و  راوخ  ار  نانآ  هکنآ  نک  راوخ  دناسر و  يرای  ار  نانآ  هکنآ  هد  يرای  ،و  درادـب نمـشد 
ما يزور  ار  دّـمحم  نادـناخ  مئاق  رادـید  ،و  نک يراـی  ار  دّـمحم  نادـناخ  ناوریپ  ،و  اـمرف باتـش  دّـمحم  نادـناخ  جرف  رد  دـیزرو و 

.نازرورهم نیرتزرورهم  يا  ترهم  هب  ، هد رارق  وا  راک  هب  نادنسرخ  وا و  نایعیش  ناوریپ و  زا  ارم  ،و  نادرگ

[ نامیلس نب  لتاقم  ياعد  ]

ار اعد  نیا  : هدومرف هدرک و  لقن  ییاعد  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ترضح  زا  نیمالا  دلب  باتک  رد  یمعفک  خیش  : متفه
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ار لتاقم  سپ  دوشن  تباجا  تیاعد  دناوخب و  هبترم  دـص  ار  اعد  نیا  هکره  : هتفگ هدرک و  تیاور  ترـضح  نآ  زا  نامیلـس  نب  لتاقم 
هکنآ لاح  منک و  عطق  وت  زا  ار  مدـیما  هنوگچ  ،و  منم نم  هکنآ  لاح  مناوخب و  ار  وت  هنوگچ  ایادـخ  تسا : نیا  اعد  نآ  و.دـنک  تنعل 

ار وت  هک  هاـگنآ  ! ایادـخ منک ؟ اـطع  تساوخرد  وا  زا  هک  تسیک  سپ  ینک  اـطع  نم  هب  هک  مهاوخن  وت  زا  هک  هاـگنآ  ! ایادـخ ، ییوت وت 
نم هب  اـت  منکن  يراز  وـت  يوـس  هب  هک  هاـگنآ  ! ایادـخ ،؟ دـنک متباـجا  اـت  مناوـخب  ار  وا  هک  تـسیک  سپ  ، ینک تباـجا  ارم  اـت  مناوـخن 

رب ادـخ  دورد  ) یـسوم يارب  ار  اـیرد  هـک  ناـنچ  ! ایادـخ ، دروآ رهم  نـم  هـب  اـت  مـنک  يراز  وا  بناـج  هـب  هـک  تـسیک  سپ  ، يروآرهم
ییاهر ارم  مراتفرگ  نآ  رد  هچنآ  زا  یتسرف و  دورد  شنادـناخ  دّـمحم و  رب  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ، يداد شتاـجن  یتفاکـش و  ( وا

.نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  ، تا ینابرهم  لضف و  هب  ، رید هن  يروف  یشیاشگ  یهد  شیاشگ  نم  رب  ،و  یشخب

[ تخومآ ربمغیپ  هب  لیئربج  هک  ییاعد  ]

یلص ادخ  لوسر  رضحم  هب  لیئربج  هک  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ترضح  زا  تاوعدلا  جهم  باتک  رد  سوواط  نبا  دّیس  : متـشه
: وگب رایسب  سپ  ، متشادن تسود  وت  هزادنا  هب  ار  يربمایپ  چیه  : تشاد هضرع  هلآ  هیلع و  هّللا 

ایند و ترخآ و  و  تسا ، وت  يوس  هب  همه  تشگزاـب  تیاـهن و  يرترب و  زادـنا  مشچ  رد  وت  يوش و  یمن  هدـید  ینیب و  یم  وت  ! ایادـخ
.موش اوسر  ای  راوخ  هکنیا  زا  مروآ  یم  هانپ  وت  هب  اراگدرورپ  ، تسا وت  نآ  زا  یگدنز  گرم و 

[ هباجالا عیرس  ياعد  ]

نأشلا میظع  اعد  نیا  : تسا هتفگ  هدرک و  لقن  مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  زا  تیاور  هب  ییاعد  « نیمالا دلب  » باتک رد  یمعفک  : مهن
: تسا نیا  اعد  نآ  ،و  تسا هباجالا  عیرس  و 
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تـسا رفک  هک  اـهزیچ  نیرت  ضوغبم  رد  ار  وت  ،و  مدومن تعاـطا  تسا  یتـسرپ  هناـگی  هک  تدزن  اـهزیچ  نیرتـبوبحم  رد  ار  وت  ! ایادـخ
هب نآ  زا  هچنآ  زا  تسوا ، بناج  هب  اهنت  مهاگزیرگ  هکنآ  يا  ، زرمایب نم  رب  تسا  ود  نیا  نیب  ناهانگ  زا  هچنآ  سپ  ، مدرکن یناـمرفان 
يا ریذپب ، تناتسآ  رد  ار  مکدنا  تعاط  ،و  تهاگشیپ رد  ار  مرایـسب  ياهینامرفان  زا  زرمایب  ! ایادخ ، شخب ینمیا  ارم  مدروآ  هانپ  تیوس 

يادـخ وا  وـگب  » یتـفگ هـک  يا  اـتکی ، هناـگی و  يا  ،و  مهاـگ هـیکت  هاـنپ و  ،و  شمارآ دـیما و  يا  ،و  اـه هشوـت  ناـیم  زا  ما  هشوـت  اـهنت 
زا هک  نانآ  قح  هب  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  «، تسا هدوبن  ییاتمه  شیارب  ،و  هدش هدییاز  هن  هداز و  هن  ، تسا زاین  یب  يادخ  ، تساتکی

دورد شنادـناخ  دّـمحم و  رب  ، يدادـن رارق  نانآ  دـننامه  تناگدـیرفآ  نایم  زا  ار  سکچیه  ،و  يدومن باـختنا  تیاـه  هدـیرفآ  ناـیم 
ةدـنبات ماـقم  ،و  یهلا رت  گرزب  یگناـگی  قـح  هب  منک  یم  تساوـخرد  وـت  زا  ! ایادـخ ، ینآ راوازـس  هک  نـک  ناـنچ  نـم  اـب  ،و  تـسرف

ناهنپ دوخ  ناگدـیرفآ  زا  هک  یمان  نآ  قح  هب  ،و  يداهن تّجح  تناگدـنب  رب  نآ  هب  هچنآ  مامت  هب  ،و  يولع رترب  هاـگیاج  ،و  يدّـمحم
رارق یتاـجن  هار  شیاـشگ و  مراـک  رد  نم  يارب  تسرف و  دورد  شنادـناخ  دّـمحم و  رب  ، ددرگن راـهظا  وت  يارب  زج  وت  زا  هک  ، یتـشاد

سپـس.دهد یم  يزور  باسح  یب  یهاوخب  ار  هکره  وت  انامه  هد  يزور  ارم  مرب  یمن  نامگ  ای  مرب و  یم  ناـمگ  هک  یتاـهج  زا  ،و  هد
.نک تساوخرد  ار  دوخ  تجاح 

نمـشد و روهظ  الب و  ماگنه  ار  اعد  نیا  دمحم  لآ  هدومرف  هدرک و  یمق  عسیلا  میلعت  مالـسلا  هیلع  يداه  ترـضح  هک  « للحت نم  ای  » ياعد ]
[ دندناوخ یم  هنیس  یگنت  رقف و  فوخ 

ناطلـس و متـس  زا  ندش  نمیا  يارب  ار  اعد  نیا  سوواط  نبا  دّیـس  : تسا هدومرف  هدرک و  لقن  ییاعد  « حابـصم » باتک رد  یمعفک  : مهد
زا هاگره  سپ  تسا ، هیداّجـس  هفیحـص  ياهاعد  زا  نآ  ،و  هدرک رکذ  یگنت  لد  یتسدـگنت و  سرت و  نانمـشد و  یگریچ  الب و  لوزن 

: تسا نیا  اعد  و.ناوخب  ار  نآ  يدوب  ساره  رد  دش  رکذ  هچنآ  نایز 
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نوریب هکنآ  يا  ، دوش هتـسکش  مهرد  وا  هب  اـهیراوشد  غیت  يزیت  هکنآ  يا  ، ددرگزاـب وا  ۀلیـسو  هب  اـهنت  تخـس  ياـهیراتفرگ  هکنآ  يا 
فطل هب  ،و  دـش مار  اهیتخـس  تا  ییاناوت  ربارب  رد  ، ددرگ تساوخرد  وا  زا  اهنت  شیاشگ  هصرع  يوس  هب  نتفای  هار  اهجنر و  زا  ندـمآ 

هب هکلب  تراتفگ  هب  هن  اهنت  ءایشا  سپ  ، درذگ تا  هدارا  ساسارب  روما  ،و  دش يراج  اضق  تیورین  هب  و  تشگ ، مهارف  لئاسو  بابسا و 
رد ،و  يدـش هدـناوخ  اهیراتفرگ  عفر  يارب  وت  اهنت  ، دـنا هتـشاد  زاب  تندرک  یهن  زا  لـبق  تا  هدارا  هب  اـهنت  ،و  دـنریذپ ناـمرف  تا  هدارا 

رگم دوشن  هدوشگ  نآ  زا  يزیچ  ،و  يدرک عفد  وـت  هچنآ  زج  ددرگن  عـفد  تخـس  ياـهالب  نآ  زا  يزیچ  ، یهاـگهانپ تخـس  ياـهالب 
هک هدمآ  دورف  نم  رب  يراوشد  ،و  تسا هتخادنا  تمحز  هب  ارم  شا  ینیگنس  هک  هدیسر  نم  هب  یلکشم  مراگدرورپ  ، يدوشگ وت  هچنآ 
نم هّجوـتم  تـیورین  اـب  ،و  يدروآ دورف  نـم  رب  شیوـخ  تردـق  هـب  وـت  ار  نآ  يرآ  تـسا  هدوـمن  راـبنارگ  ارم  شندیـشک  شود  هـب 

درادن و دوجو  يا  هدـننادرگزاب  يدومن  نم  هجوتم  هچنآ  زا  تسین و  يا  هدـننک  نوریب  يدرک  دراو  نآ  رد  ارم  هچنآ  زا  سپ  ، یتخاس
ناسآ یتفرگ  تخـس  وت  هچنآ  رب  تسین و  نتـسب  يارای  ار  یـسک  يدوشگ  وت  هچنآ  زا  دـشاب و  یمن  يا  هدـنیاشگ  یتسب  وت  هچنآ  زا 

شیاشگ ،و  تسرف دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  ، تسین يروای  يدـیزرو  غیرد  شا  يرای  زا  وت  هکنآ  يارب  درادـن و  دوجو  يا  هدـننک 
تیاکـش وت  هب  نآ  زا  هچنآ  رد  ارم  ،و  ریگرب نم  زا  تورین  هب  ار  هودـنا  یگریچ  ،و  اشگب نم  يور  هب  تلـضف  مرک و  هب  اراـگدرورپ  ار 
شیاشگ رهم و  دوخ  هاگـشیپ  زا  ،و  ناشچب نم  هب  متـساوخ  وت  زا  هچنآ  هب  تبـسن  ار  تراتفر  ینیریـش  ،و  امرف اطع  ینیب  شوخ  مدومن 

رد تماکحا  نتفرگ  راک  هب  ،و  تابجاو ماجنا  رد  تظفاحم  زا  ،و  هد رارق  میارب  يروف  تاـجن  ار  دوخ  دزن  زا  ،و  شخبب نم  هب  ییاراوگ 
هک يا  هثداح  رطاخ  هب  ار  مدوجو  ،و  مدـمآ گنت  هب  تخـس  هدـمآ  دورف  نم  رب  هک  یلکـشم  زا  اراگدرورپ  ، زاـسم لـفاغ  ارم  یگدـنز 

هودنا هداد  خر  میارب 
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نآ شیوخ  لضف  هب  سپ  ، مداتفا نآ  رد  هچنآ  عفد  مدـش و  راچد  نآ  هب  هچنآ  نتخاس  فرطرب  يارب  ییاـناوت  وت  اـهنت  ، تسا هتفرگ  ارف 
اهنت ، هنامیرک تمعن  ياراد  ،و  گرزب شرع  بحاص  يا  ، مناد یمن  وت  يوس  زا  نآ  راوازـس  ار  دوخ  دـنچره  ، ناسرب ماـجنا  هب  میارب  ار 

.نایناهج راگدرورپ  يا  نک  تباجا  ار  میاعد  ، نانابرهم نیرتنابرهم  يا  ، يدنمورین وت 

( جع ) نامز ماما  جرف  ياعد 

میلعت دوب  نادـنز  رد  هک  یـصخش  هب  ار  نآ  هک  تسا  ( جـع ) نامز ماما  ياعد  اعد  نیا  : هدومرف « نیمالا دـلب  » باتک رد  یمعفک  : مهدزاـی
: دش دازآ  نآ  ندناوخ  اب  ینادنز  نآ  سپ  ، داد

نامـسآ تاریخ  ،و  دش گنت  نیمز  ،و  تشگ هدیرب  دـیما  ،و  تفر رانک  هدرپ  ،و  تشگ الم  رب  هدیـشوپ  ،و  دـش گرزب  يراتفرگ  ایادـخ 
نادناخ دّمحم و  رب  ! ایادخ ، تسا دامتعا  وت  رب  اهنت  یناسآ  یتخـس و  رد  ، تسا وت  بناج  هب  اهنت  تیاکـش  ،و  ییوت نابیتشپ  دش و  غیرد 

هب سپ  ، يدناسانـش ام  هب  ار  ناشماقم  ببـس  نیا  هب  ،و  يدومن ضرف  ام  رب  ار  ناشتعاطا  هک  ینامرف  ناـبحاص  نآ  تسرف  دورد  دّـمحم 
يا یلع و  يا  ، یلع يا  دّـمحم و  يا  ، رتدوز ای  نداهن  مه  رب  مشچ  نوچمه  کیدزن  دوز و  یـشیاشگ  ، هد شیاـشگ  اـم  هب  ناـشیا  قح 
يا ام  يالوم  يا  ، دینم ناگدننک  يرای  امـش  اهنت  هک  دیهد  ما  يرای  ،و  دینم ناگدننک  تیافک  امـش  اهنت  هک  ، دینک تیافک  ارم  ، دّـمحم

اب ، باتـش اـب  ، باتـش اـب  ، نونکا ، نونکا ، نونکا ، باـیرد ارم  ، باـیرد ارم  ، باـیرد ارم  سرداـیرف ، ، سرداـیرف ، سرداـیرف ، ناـمز بحاـص 
نیرت نابرهم  يا  ، باتش
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.وا كاپ  نادناخ  دّمحم و  قح  هب  نانابرهم 

«[ هیصعملا دعب  هعاطلا و  قیفوت  انقزرا  مهللا   » مالسلا هیلع  نامز  ماما  ياعد  ]

: تسا ( جع ) يدهم ترضح  ياعد  نیا  : تسا هدومرف  « حابصم » باتک رد  یمعفک  : مهدزاود

يرادـیاپ تیادـه و  هب  ار  ام  رادـب و  ام  يزور  ار  تابجاو  تخانـش  داـهن و  یتسرد  ،و  یناـمرفان زا  يرود  ،و  يربناـمرف قیفوت  ، ایادـخ
مارح و زا  ار  نامیاهمکش  ،و  نک رپ  شنیب  شناد و  زا  ار  نامیاهلد  ،و  زاس راوتـسا  تمکح  ییوگتـسار و  هب  ار  نامنابز  ،و  راد یمارگ 

ندینـش زا  ار  نامیاهـشوگ  ،و  دنب ورف  تنایخ  یکاپان و  زا  ار  نامناگدـید  رادزاب و  يدرد  متـس و  زا  ار  نامناتـسد  ،و  امرف كاپ  ههبش 
يوریپ و ناگدنونــش  رب  ،و  قوـش شـالت و  نازوـمآ  شناد  رب  یهاوـخریخ و  دــهز و  نامنادنمــشناد  رب  ،و و  دــنبب تـبیغ  هدوـهیب و 
رب هبوت و  تشگزاب و  ناناوج  رب  ،و  شمارآ تناتم و  ناریپ  رب  ،و  تمحر رهم و  ناگدرم  رب  ،و  شمارآ افـش و  نارامیب  رب  ،و  يزومآدنپ
رب ،و  يزوریپ رصن و  نایوجگنج  رب  ،و  تعانق ییابیکش و  ناتسدگنت  رب  ،و  یگداشگ ینتورف و  نادنمتورث  رب  ینمادکاپ و  ایح و  نانز 

ناـیجاح و ،و  اـمرف لّـضفت  يراتفرـشوخ  فاـصنا و  ناتـسدریز  رب  ،و  يزوسلد يرتسگداد و  ناـمکاح  رب  ،و  یتحار يدازآ و  ناریـسا 
نک تیانع  مامتا  قیفوت  يدرک  بجاو  هرمع  جح و  زا  ناشیا  رب  ار  هچنآ  ،و  هد تکرب  یجرخ  داز و  رد  ار  ناگدننک  ترایز 
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.نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  تتمحر  لضف و  هب 

[ مالسلا هیلع  تجح  ترضح  ياعد  ]

: تسا ( جع ) تّجح ترضح  ياعد  اعد  نیا  هک  تسا  هدش  رکذ  « تاوعّدلا جهم  » رد : مهدزیس

دّمحم نادناخ  دّمحم و  رب  تسرف  دورد  ، دناوخ ار  وت  ایرد  یکشخ و  رد  هک  یسک  قح  هب  ،و  تفگ زار  وت  اب  هک  یسک  قح  هب  ! ایادخ
اطع یتسردنت  افش و  نانز  نادرم و  زا  نامیا  لها  نارامیب  رب  ،و  امرف اطع  تورث  يرگناوت و  نامیا  اب  نانز  نادرم و  زا  ناتـسدیهت  رب  و 

نامیا اب  نانز  نادرم و  نابیرغ  رب  ،و  تمحر شزرمآ و  نامیا  اب  نانز  نادرم و  ناـگدرم  رب  ،و  تمارک فطل و  ناشناگدـنز  رب  ،و  اـمرف
.وا تیب  لها  همه  دّمحم و  قح  هب  ، امرف تیانع  يدنم  هرهب  یتمالس و  اب  نطو  هب  تشگزاب 

هجرف هّللا  لّجع  مئاق  ترضح  هب  هثاغتسا  ياعد 

هللا تاولص  ) نامّزلا بحاص  ترضح  هب  هثاغتسا  ياعد  اعد  نیا  : تسا هدومرف  « ّبیط ملک  » باتک رد  يزاریش  ناخ  یلع  دّیس  : مهدراهچ
: وگب تسیاب و  هلبق  هب  ور  نامسآ  ریز  سپس  رآ و  ياجب  زامن  تعکر  ود  یشاب  هک  اجک  ره  ، تسا ( هیلع

نیمز رد  وا  نیشناج  ادخ و  تجح  رب  قح  ةدنزارب  هدنیاپ و  تاکرب  ،و  یگـشیمه دورد  ،و  ادخ ریگارف  هبناج و  همه  ، مامت ، لماک مالس 
بحاص ، تسا ناگدـیزگرب  زا  ،و  ترتع ةدـنامیقاب  ،و  تّوبن لـسن  زا  هک  نآ  ، ناگدـنب قلخ و  همه  رب  وا  ۀـفیلخ  ،و  اهنیمزرـس یماـمت  و 

، نامیا ةدننک  راکشآ  نامز و 
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دروم ماما  نآ  ، يدـهم ، رادـیاپ تّجح  ناـهج و  ضرع  لوط و  رد  تلادـع  ةدـننارتسگ  نیمز و  ةدـننک  كاـپ  ،و  نآرق ماـکحا  مّلعم  و 
رب مالس  موصعم ، ربهار  نایاوشیپ  دنزرف  موصعم و  ربهر  ، هدیدنسپ نانیشناج  دنزرف  نیشناج و  كاپ ، ناماما  دنزرف  ،و  هدیدنـسپ ، راظتنا

مالس ، راکمتـس شکندرگ و  نارفاک  ةدننک  راوخ  يا  وت  رب  مالـس  ، دندرمـش ناشناوتان  هک  نانآ  همه  نامیا و  لها  شخب  تّزع  يا  وت 
دنزرف يا  وت  رب  مالـس  ، نانمؤم ریما  دـنزرف  يا  وت  رب  مالـس  ، ادـخ لوسر  دـنزرف  يا  وت  رب  مالـس  ، نامّزلا بحاـص  يا  مرورـس  يا  وت  رب 

يا وت  رب  مالـس  ، قیالخ ۀـمه  ياوشیپ  يا  و  موصعم ، ياهتّجح  نآ  ، ناماما دـنزرف  يا  وت  رب  مالـس  ، ناـهج ناوناـب  رورـس  ، ارهز ۀـمطاف 
ییوت ،و  يرادرک راتفگ و  رد  هتفای  هار  ماما  وت  انام  هک  مهدـیم  یهاوگ  يوریپ ، تیالو و  رد  وت  هب  صولخ  لامک  اـب  یمالـس  ، مرورس

ار تندمآ  ،و  دزرو باتـش  تراک  شیاشگ  رد  ادخ  سپ  ، دش رپ  روج  متـس و  زا  هکنآ  زا  سپ  ینک ، رپ  داد  لدـع و  اب  ار  نیمز  هکنآ 
نیرتوگتـسار ادخ  هک  ، دنک افو  هداد  هدعو  وت  هب  هچنآ  هب  ،و  دیازفیب تناروای  نارای و  رب  و  دیامرف ، کیدزن  ار  تنامز  ،و  دـیامن ناسآ 

ار ناـنآ  میهن و  ّتنم  دـنا  هدـش  هدرمـش  ناوتاـن  نیمز  رد  هک  یناـسک  رب  میهاوـخ  یم  اـم  و  :» هدوـمرف نآرق  رد  هک  تسا  ناگدـنیوگ 
اذک اذک و  ياجب  و.تسا  نآ  نیا و  نم  تجاح  ، ادخ لوسر  دنزرف  يا  ، نامّزلا بحاص  يا  مرورس  يا  «، میهد رارق  ناثراو  نایاوشیپ و 

دیوگب دنک و  نایب  ار  دوخ  تاجاح 
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هتفریذپ ادـخ  دزن  وت  تعافـش  مناد  یم  نوچ  ، مدومن ور  وت  يوس  هب  متاجاح  اب  نم  ، وش هطـساو  ادـخ  دزن  متاجاح  ندـش  هدروآرب  رد 
شرارـسا نایب  يارب  دنادرگ و  صاخ  شیوخ  رما  هب  ابر  امـش  هکنآ  قح  هب  سپ  ، تسا هدوتـس  سب  شهاگراب  رد  وت  ماقم  دوش و  یم 

،و میاـعد تباـجا  ،و  مشهاوخ ندروآرب  ، تسوا امـش و  نیب  اـهنت  هک  يراد  ادـخ  هاگـشیپ  رد  امـش  هک  یهاـگیاج  قـح  هب  ،و  دـیزگرب
.دوش هدروآرب  ادخ  تساوخ  هب  هک  یهاوخ  هچره  هاوخب  سپس.هاوخب  ادخ  زا  ار  مهودنا  ندش  فرطرب 

زا سپ  مّود  تـعکر  رد  »و  اــنحتف اــّنا  » ةروـس « دــمح » ةروـس زا  سپ  زاــمن  نـیا  لّوا  تـعکر  رد  هـک  تـسا  نآ  رتـهب  : دــیوگ فـّلؤم 
.دوش هدناوخ  « هّللا رصن  ءاج  اذا  » ةروس « دمح » ةروس

تسا اه  تاجانم  نایب  رد  متشه  لصف 

هرشع سمخ  تاجانم 

هراشا

هّللا همحر  یـسلجم  ۀـمّالع  ، تسا مالـسلا  امهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ام  يالوم  زا  [ هناگ هدزناپ  ياهتاجانم  ینعی  ] هرـشع سمخ  تاجانم 
هّللا ناوضر  ) املع زا  یـضعب  ياـهباتک  رد  ترـضح  نآ  زا  تیاور  هب  ار  تاـجانم  نیا  نم  : تسا هدومرف  راونـالا  راـحب  باـتک  رد  هیلع 

.متفای ( مهیلع

نیبئاتلا هاجانم  : یلوالا هاجانملا 

ناگدننک هبوت  زاین  زار و  : لّوا تاجانم 

تسا یگشیمه  شا  ینابرهم  رایسب و  شتمحر  هک  ادخ  مان  هب 

سپ ، هدناریم ار  ملد  متیانج  یگرزب  ،و  هدیچیپ منت  رب  یگدنامرد  ۀـماج  وت  زا  يرود  ،و  هدـناشوپ يراوخ  سابل  نم  رب  ناهانگ  ! ایادـخ
دنگوس تتّزع  هب  ، مدیما ما و  هتساوخ  مدارم و  میوزرآ و  يا  ، نک هدنز  تهاگرد  هب  هبوت  اب  ار  نآ 
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هبانا هبوت و  اب  تهاگشیپ  هب  ، منیب یمن  وت  زج  يا  هدننک  ناربج  ما  یگتـسکش  لد  يارب  ،و  مبای یمن  وت  زج  يا  هدنزرمآ  مناهانگ  يارب 
تناتـسآ زا  رگا  ؟و  مروآ يور  هک  هب  ینارب  تهاـگرد  زا  ارم  رگا  ، مدـش میلـست  تهاـگرد  هب  ، يراوـخ تـّلذ و  اـب  ،و  مدوـمن ینتورف 

يا ، مناهانگ ندروآ  مهارف  رادرک و  یتشز  زا  غیرد  ،و  ما ییاوسر  یگدنمرـش و  زا  سوسفا  لاـح  نیا  رد  ؟ مرب هاـنپ  هک  هب  ینادرگزاـب 
نم رب  ار  ما  هدـننک  هاـبت  ناـهانگ  هک  منک  یم  تساوـخرد  وـت  زا  ، هتـسکش ناوختـسا  ةدـننک  ناربـج  يا  ،و  گرزب ناـهانگ  ةدـنزرمآ 

هرهب یب  تـشزرمآ  تشذــگ و  میــسن  زا  تماـیق  هـصرع  رد  ارم  ،و  ار ما  هدــننکاوسر  ياـهیراکناهنپ  یناــشوپب  نـم  رب  ،و  ییاــشخبب
ربا ،و  زادـنیب مناهانگ  رب  ار  تتمحر  ۀـیاس  ایادـخ  ، يزاسن اهر  شـشوپ  یب  نایرع و  تا  یـشوپ  مشچ  يابیز  شـشوپ  زا  ،و  يراذـگم

مـشخ زا  وا  هب  یـسک  ای  ؟ ددرگ یم  زاب  شیالوم  بناج  هب  زج  يرارف  هدرب  ایآ  ایادـخ  ، نک لیـسگ  میاـهبیع  يوس  هب  ار  تا  یناـبرهم 
رگا ،و  منانامیـشپ زا  نم  هک  دـنگوس  تتّزع  هب  سپ  تسا ، هبوت  هانگ  زا  ینامیـشپ  رگا  ایادـخ  ؟ دـهد یم  هانپ  شیـالوم  زج  شیـالوم 

یـضار ات  تسوت  اب  تیاضر  قح  ، مناـهاوخ شزرمآ  زا  نم  ، تسا هدـنورپ  زا  اـهاطخ  نتخیر  ورف  ببـس  يراـکاطخ  زا  یبلط  شزرمآ 
نم اب  نم  لاح  زا  تا  یهاگآ  اب  ،و  رذگرد نم  زا  نم  هب  تبـسن  تسا  يرابدرب  اب  ،و  ریذـپب ار  ما  هبوت  نم  رب  تتردـق  اب  ایادـخ  ، يوش

هب دیدرگزاب  :» يدومرف دوخ  ،و  يدیمان هبوت  ار  نآ  يدوشگ و  تششخب  يوس  هب  يرد  تناگدنب  يور  هب  هک  ییوت  ایادخ  ، امرف ارادم 
دناوـت یم  هچ  دزرو  تلفغ  شندـش  هدوـشگ  زا  سپ  رد  نـیا  هـب  دورو  زا  هـک  یـسک  رذـع  سپ  «، هناـصلاخ یتشگزاـب  ، ادـخ بناـج 

وت بناج  زا  تشذگ  سپ  ، دوب تشز  تا  هدنب  زا  هانگ  ینامرفان و  رگا  ایادخ  ؟ دشاب
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رارق تناسحا  ضرعم  رد  ار  دوخ  ،و  يدش شریذپ  هبوت  تترـضح  هدرک و  ینامرفان  ار  وت  هک  متـسین  یـسک  ، نیتسخن ایادخ  ، تسابیز
يا ، ناهن ياناد  يا  ، یکین گرزب  يا  ، نایز ةدـننک  فرطرب  يا  ، ناگدـنامرد يوگخـساپ  يا  ، يداد رارق  شناسحا  دروم  ارم  وت  هداد و 

تباـجا ار  میاـعد  تتمحر  لـضف و  هب  وت  دزن  منک  یم  لّـسوت  ،و  میوج یم  تعافـش  وت  يوس  هب  تمرک  دوج و  هب  ، شوـپ هدرپ  اـبیز 
.نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  ، ریگ هیدان  ار  میاهاطخ  ترهم  ناسحا و  اب  ،و  ریذپب ار  ما  هبوت  ،و  زاسم دیماان  دوخ  هب  ار  مدیما  ، نک

نیکاّشلا هاجانم  : هیناثلا هاجانملا 

نایکاش زاین  زار و  : مّود تاجانم 

تسا یگشیمه  شا  ینابرهم  رایسب و  شتمحر  هک  ادخ  مان  هب 

ماجنا هب  دنمزآ  ،و  اطخ يوس  هب  هدنباتـش  هک  یـسفن  نامه  ، منک یم  تیاکـش  وت  هب  دهدیم  نامرف  يدب  هب  ناوارف  هک  یـسفن  زا  ایادخ 
رارق ناگدـش  هابت  نیرت  تسپ  زا  وت  دزن  ار  ما  یتسه  ،و  دـناشک یم  تکاله  هار  هب  ارم  هک  یـسفن  ، تسوت مشخ  ضرعم  رد  ،و  ناهانگ

شقافنا زا  دسر  وا  هب  يریخ  رگا  ،و  دنک یم  یبات  یب  دسر  رد  وا  هب  يدنزگ  رگا  ، تسا زارد  شیوزرآ  ، رایـسب شیاهیرامیب  ، دهد یم 
نم اب  ،و  دنار یم  هانگ  بناج  هب  يدنت  هب  ارم  ، تسا هدنکآ  هابتـشا  تلفغ و  زا  ، دراد رایـسب  لیم  ینارـسوه  يزاب و  هب  ، دزرو یم  غیرد 
وت هب  درب  یم  ما  ههار  یب  هب  هک  یناطیـش  زا  دـنک و  یم  مـهارمگ  هـک  ینمـشد  زا  ایادـخ  ، دـنک یم  ادرف  زورما و  تمادـن  هبوـت و  رد 

هتشابنا هسوسو  زا  ار  ما  هنیس  هک  یناطیش  ، منک یم  تیاکش 
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رد ار  اـیند  هب  قـشع  ،و  دـنک یم  کـمک  میارب  سوـه  اوـه و  اـب  هک  یناطیـش  ، تسا هتفرگ  ارف  ار  کـبلق  شکاـنرطخ  ياـه  هـمزمز  و 
ور ریز و  هسوسو  اب  هک  یگنـس  نوچمه  لد  زا  ایادخ  ، دنکفا یم  هدرپ  برق  ماقم  یگدـنب و  نم و  نیب  ،و  دـشخب یم  رویز  مناگدـید 
وت ساره  زا  یشان  هیرگ  زا  هک  یمشچ  زا  ایادخ  ، منک یم  تیاکش  وت  هب  هدش  هدولآ  ینامرفان  یسایس  هانگ و  یگدولآ  هب  دوش و  یم 
زج نم  يارب  ییورین  ناوت و  ایادخ  ، منک یم  هیالگ  وت  هب  هتشگ  هریخ  تسا  نآ  دنیآ  شوخ  هک  يرظانم  هب  ضوع  رد  ،و  هدش کشخ 

ذوفن ،و  تتمکح ییاسر  هب  مراتـساوخ  وت  زا  ، دـشاب یمن  میارب  وت  يرادـهگن  زج  ایند  ياهیراتفرگ  زا  یتاجن  هار  ، تسین وت  تردـق  هب 
شوـپ هدرپ  ،و  یـشاب رواـی  منانمـشد  هیلع  ،و  ینادرگن اـه  هنتف  فدـه  ،و  یهدـن رارق  يزیچ  ضرعم  رد  تدوـج  زج  ارم  هک  تا  هدارا 

.نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  تتمحر  رهم و  هب  یشاب  ما  هدنرادزاب  ناهانگ  زا  ،و  رادهگن الب  زا  ،و  يدرگ مبویع  اهیئاوسر و 

نیفئاخلا تاجانم  : هثلاثلا هاجانملا 

ناگدیسرت زاین  زار و  : مّوس تاجانم 

تسا یگشیمه  شا  ینابرهم  رایسب و  شتمحر  هک  ادخ  مان  هب 

تمحر و هب  دیما  اب  ای  ، يزاس مرود  دوخ  زا  وت  هب  مقشع  زا  سپ  ای  ؟ ییامن مباذع  وت  هب  منامیا  زا  سپ  هک  ییامن  یم  نینچ  ایآ  ایادخ 
تسا رود  هب  تراوگرزب  تاذ  زا  ! تسین نینچ  زگره  ، ییامن میاهر  تتـشذگ  هب  ما  ییوج  هانپ  اب  ای  ، يزاس ممورحم  تا  یـشوپ  مشچ 

هک
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هدـنارورپ تمحز  ندیـشک و  جـنر  يارب  اـی  ، هدروآ اـیند  هب  یتخبدـب  يارب  ارم  مرداـم  اـیآ  هک  متـسناد  یم  شاـک  يا  ، ینک مـمورحم 
برق و هب  هداد و  رارق  تداعـس  لها  زا  ارم  اـیآ  هک  مدوب  هاـگآ  شاـک  يا  ،و  دوب هدـنارورپن  هدازن و  ارم  شاـک  تسا  نینچ  رگا  ، تسا

هدجـس تتمظع  ربارب  رد  هک  ییاه  هرهچ  ایآ  ایادـخ  ؟ دریگ مارآ  مناج  نشور و  ممـشچ  ببـس  نیا  هب  ات  يا  هداد  صاصتخا  تراوج 
رب ای  ؟ ییامن یم  ایوگان  هدـش  ایوگ  شیاتـس  هب  تهوکـش  یگرزب و  يارب  هک  ار  ییاـهنابز  اـی  ، ینک یم  هایـس  هداـتفا  كاـخ  هب  ناـنک 

، ینک یم  اونشان  هدرب  تّذل  تیاضر  هار  رد  ترکذ  ندینـش  زا  هک  ار  ییاهـشوگ  ای  ، ینز یم  رهم  هدش  هدیچیپ  تتبحم  هب  هک  ییاهلد 
تتعاـط رد  هک  ار  ییاهندـب  اـی  ، يدـنب یم  ریجنز  هب  هدرک و  دـنلب  تیوـس  هب  تا  يزرورهم  دـیما  هب  ياـهوزرآ  هـک  ار  ییاهتـسد  اـی 

باذع هب  هدییوپ  تتدابع  هار  رد  هک  ار  ییاهاپ  ای  ، ینک یم  تازاجم  هدش  رغال  تا  یگدنب  رد  ششوک  هار  رد  هک  ییاج  ات  هدیشوک 
ایادخ زاسم ، مورحم  ترادـید  ییابیز  هب  هاگن  زا  ار  تناگتفیـش  ،و  دـنبم ناتـسرپاتکی  رب  ار  تتمحر  ياهرد  ایادـخ  ، ییامن یم  راچد 
هنوگچ ، هتسب نامیپ  تا  یتسود  رب  هک  ینطاب  ،و  ینک یم  لیلذ  تنارجه  يراوخ  هب  هنوگچ  ، يدیشخب تّزع  تدیحوت  هب  هک  ار  یناج 

يا ، نابرهم يا  ، راذـگّتنم يا  ، رهمرپ يا  هد ، مهانپ  تیدونـشخان  یگرزب  تمـشخ و  یکاـندرد  زا  ایادـخ  ؟ ینازوس یم  تشتآ  زوس  هب 
هک هاگنآ  ، شخب ییاهر  گنن  ییاوسر  شتآ و  هجنکـش  زا  ارم  ترهم  هب  ، شوپ هدرپ  يا  ، هدـنزرمآ يا  ، هریچ يا  ، راـّبج يا  ، هدـنیاشخب

ناراکدب ،و  دنوش کیدزن  یتخبشوخ  هب  ناراکوکین  ،و  دنسارهب اه  هدنساره  ددرگ و  نوگرگد  ياهتلاح  ،و  دنوش ادج  نادب  زا  ناکین 
دوش هداد  هدنزارب  يازج  هداد  ماجنا  هچنآ  ربارب  یسکره  هب  ،و  دندرگ رود  نآ  زا 
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.دوشن متس  نانآ  هب  زگره  و 

نیجاّرلا هاجانم  : هعبارلا تاجانملا 

ناراودیما زاین  زار و  : مراهچ تاجانم 

تسا یگشیمه  شا  ینابرهم  رایسب و  شتمحر  هک  ادخ  مان  هب 

هک ینامز  ،و  دناسرب شیوزرآ  هب  دنک  وزرآ  تسوا  دزن  هک  ار  يزیچ  هاگره  ،و  دنک شیاطع  دهاوخب  وا  زا  يا  هدـنب  هاگره  هکنآ  يا 
لکوت وا  رب  هک  هاگنآ  ،و  دـیامن یـشوپ  هدرپ  ار  شهانگ  دـنک  هانگ  هب  رهاـظت  هک  یهاـگ  ،و  دـنک شکیدزن  بّرقم و  روآ  يور  وا  هب 

وا زا  وت  دشاب و  تا  يریذپ  نامهم  ناهاوخ  هدش و  دراو  تناتـسآ  رب  هک  تسیک  نم  يادـخ  ، دـنک تیافک  دـشاب و  سب  ار  وا  دـیامن 
یشاب هدومنن  شناسحا  وت  دشاب و  هدناباوخ  تهاگرد  هب  تتواخس  هب  دیما  اب  ار  تجاح  بکرم  هک  تسیک  ،و  یـشاب هدرکن  ییاریذپ 
هنوگچ ، مسانشن دشاب  فّصتم  ناسحا  هب  هک  يرورـس  وت  زج  هک  یلاحرد  ، مدرگزاب تیمورحم  اب  تهاگرد  زا  هک  تسا  دنیاشوخ  ایآ 

وت صاخ  نامرف  شنیرفآ و  هک  یلاحرد  منک  وزرآ  ار  وت  زج  هنوگچ  ،و  تسوت تسد  هب  یبوخ  ره  هک  یلاحرد  مدنب  دـیما  وت  ریغ  هب 
جاتحم مدوخ  دننام  هب  ایآ  ای  يدومرف  اطع  نم  هب  متساوخن  وت  زا  هک  هچنآ  ناسحا  يور  زا  هک  یلاحرد  مربب  وت  زا  ار  مدیما  ایآ  ، تسا
ناهاوخ شزرمآ  ،و  دندش تخبـشوخ  شتمحر  هب  ناگدننکدصق  هکنآ  يا  ، منز یم  گنچ  تمکحم  ۀتـشر  هب  هک  یلاحرد  ینک  یم 

مناـبهگن وـت  هک  موـش  لـفاغ  وـت  زا  هنوـگچ  ،و  يا هدوـب  مداـی  هب  هشیمه  هک  منک  تشوـمارف  هنوـگچ  ، دـندشن تخبدـب  شماـقتنا  هـب 
، مدرتسگ ار  میوزرآ  هرفس  تیاطع  هب  ندیسر  يارب  ،و  متخیوآ تمرک  نماد  هب  ار  متسد  نم  يادخ  ، یتسه
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يا هدنیوج  ره  ،و  دیوج یم  هانپ  وا  هب  ینازیرگ  ره  هکنآ  يا  ، هد رارق  تا  هدیزگرب  ناگدنب  زا  ،و  نک صلاخ  تدیحوت  صولخ  هب  ارم 
مورحم شدنموزرآ  ،و  دوشن هدـنادرگرب  شا  هدنـسرپ  هکنآ  يا  ، هدـناوخ نیرت  میرک  يا  ، شخبدـیما نیرتهب  يا  ، ددـنب یم  دـیما  وا  هب 

هب مهاوخ  یم  وت  زا  ، تسا هدوشگ  ناراودـیما  يارب  شهاـگرد  ةدرپ  ،و  تسا زاـب  ناگدـنناوخ  يور  هب  شتمحر  رد  هکنآ  يا  ، ددرگن
يا هزادنا  هب  يزاس  مراشرس  وت  هب  دیما  زا  ،و  دوش نشور  نآ  هب  ما  هدید  هک  نانچ  نآ  نم  رب  دوخ  ياطع  زا  یـشخبب  هک  تیراوگرزب 

مناگدـید زا  نآ  اب  ،و  ییامن ناسآ  میارب  ار  ایند  ياهیراوگان  نآ  اب  هک  یهن  ّتنم  نم  رب  نانچ  نآ  نیقی  زا  ،و  دـبای شمارآ  مداـهن  هک 
.نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  تا  ینابرهم  هب  يریگرب  ار  ییانیبان  ياه  هدرپ  ملد 

نیبغاّرلا هاجانم  : هسماخلا تاجانملا 

ناگدادلد زاین  زار و  : مجنپ تاجانم 

تسا یگشیمه  شا  ینابرهم  رایسب و  شتمحر  هک  ادخ  مان  هب 

زا ارم  مهانگ  دـنچره  ،و  تسا وکین  هراومه  وت  هب  لّـکوت  رب  مناـمگ  یلو  تسا  كدـنا  ما  هشوت  تیوس  هب  ندـمآ  رد  دـنچره  ایادـخ 
ضرعم رد  ار  ارم  ما  یناـمرفان  دـنچره  و  دـهد ، یم  ربخ  نم  هب  ار  تماـقتنا  زا  ینمیا  مدـیما  مشچ  یلو  ، هدـنکفا ساره  هب  وت  باذـع 

هب ترادـید  يارب  یگداـمآ  زا  ارم  يربخ  یب  دـنچره  ،و  دـهد یم  یهاـگآ  تشاداـپ  هب  ارم  مداـمتعا  نس  حـی  لو  هداد  رارق  تباذـع 
رگا ،و  تسا هدومن  رادیب  ارم  تیاهاطع  مرک و  هب  ییانشآ  یلو  هتخادنا  تلفغ  باوخ 
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یم وت  زا.تسا  هتفرگ  سنا  نم  اب  تا  يدونـشخ  شزرمآ و  هدژم  یلو  هتخاس  هریت  ار  وت  نم و  ۀنایم  ، یـشکرس هانگ و  رد  يور  هدایز 
ققحت هک  ، تناسحا فیاطل  ترهم و  فطاوع  هب  منک  یم  يراز  تیوس  هب  مه  ،و  تسدق راونا  هب  تا و  هولج  ياهششخرد  هب  مهاوخ 

هرهب تهاگرد و  هب  یکیدزن  وت و  هب  بّرقت  هار  رد  ، تماعنا ییابیز  تمارکا و  یگرزب  زا  مدنموزرآ  وت  زا  هچنآ  رد  ار  منامگ  یـشخب 
زا ،و  مشاب یم  وت  نایاپ  یب  فطل  وج و  ناراب  ناهاوخ  ،و  وت هجّوت  تمحر و  ياهمیـسن  ضّرعتم  کنیا  مه  ، تیوس هب  هاـگن  زا  يدـنم 
رب ، مراد دـیما  تسوـت  دزن  هـک  ار  يزیچ  نیرتوـکین  ، ما يرارف  تدوـخ  يوـس  هـب  وـت  زا  ،و  نازیرگ تا  يدونـشخ  يوـس  هـب  تمـشخ 
زا ار  هچنآ  ،و  ناسر ماـجنا  هب  يدرک  زاـغآ  نم  رب  تلـضف  زا  ار  هچنآ  ایادـخ  ، مدـنمزاین تتیاـنع  هب  میاـمن ، یم  داـمتعا  تیاهـششخب 

یتـسناد مرادرک  یتـشز  زا  ار  هچنآ  ،و  نکم راکـشآ  يدـناشوپ  نم  رب  تا  يراـبدرب  اـب  ار  هچنآ  ،و  ریگم نم  زا  يداد  نم  هب  تـمرک 
هب مدـمآ ، وت  يوس  هب  تناـسحا  هب  رایـسب  دـیما  اـب  ، موش یم  هدـنهانپ  وت  هب  وت  زا  ،و  میوج یم  تعافـش  وـت  هب  وـت  زا  يادـخ  زرماـیب ،

، مناـهاوخ ار  تا  يدونـشخ  ، مبلط ناراـب  ار  تلـضف  ربا  ، ما هنـشت  تمرک  یناوارف  هب  ، ما هتـسب  لد  يراذـگ  ّتنم  نم  رب  هک  تیاـهیبوخ 
تلامج ترـضح  بناج  هب  ، مدنمـشهاوخ تهاگـشیپ  زا  ار  تاریخ  نیرترب  ، مدـمآ دراو  تیاطع  رابیوج  هب  ، مراد ار  تناتـسآ  گـنهآ 

هنوگ نآ  تمحر  شزرمآ و  زا  نم  اب  ، تلالج هوکـش و  ربارب  رد  ما  هدـنامرد  ، متـسه تتمحر  رد  ةدـنبوک  ، مراد هدارا  ار  تتاذ  ، مناور
، مماقتنا باذع و  راوازس  هک  هنوگ  نآ  هن  ینآ و  ۀتسیاش  هک  نک 
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.نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  تا  ینابرهم  هب 

نیرکاشلا هاجانم  : هسداسلا هاجانملا 

نارکاش زاین  زار و  : مشش تاجانم 

تسا یگشیمه  شا  ینابرهم  رایسب و  شتمحر  هک  ادخ  مان  هب 

،و تخاس هدنامرد  تشیاتس  شرامـش  زا  ارم  تشـشخب  یناوارف  ،و  درب نم  دای  زا  ار  تساپـس  نتـشاد  اپ  رب  ، تمرک ندمآ  یپایپ  ، ایادخ
هدـنامرد تیاهیبوخ  شرتسگ  زا  ارم  تیاهتمعن  ندیـسر  مه  تشپ  ،و  تشادزاب تکین  فاصوا  دای  زا  ارم  تناسحا  ندـمآ  مه  یپ  رد 

رد یتسـس  هب  دوخ  نایز  هب  دراد و  فارتعا  دوخ  یهاتوک  هب  نآ  ربارب  رد  وت و  ياهتمعن  یگدـنزارب  هب  هکنآ  هاگیاج  تسا  نیا  ، دومن
،و دـنک یمن  مورحم  ار  شا  هدـنهاوخ  هک  ، میرک راـکوکین  ، ناـبرهم ، وجلد ییوـت  دـنهد و  یم  یهاوـگ  اـهتمعن  نداد  ردـه  یگدـنب و 

ياـهوزرآ دتـسیا  یم  وت  تمحر  هاـگرد  رد  ،و  ناراودـیما راـب  دـیآ  یم  دورف  تناتـسآ  هب  ، دـنار یمن  شهاـگرد  زا  ار  شدـنموزرآ 
ایادخ ، ناشوپب ام  رب  ار  تمحر  زا  يرود  يدـیماان و  ۀـماج  ،و  زاسم وربور  يدـیماان  تیمورحم و  اب  ار  نامیاهوزرآ  سپ  ، ناهاوخاطع
زیچان تسپ و  ار  دوخ  نآ  زا  مشرازگ  شیاتـس و  نم  رب  تمارکا  رانک  رد  ،و  دـیامن یم  کچوک  مساپـس  تیاهتمعن  یگرزب  ربارب  رد 

،و تشارفا مرـس  يالاب  تزع  زا  ییاه  همیخ  تا  یکین  فیاطل  ،و  دـناشوپ نم  هب  ییاهتنیز  ناـمیا  راونا  زا  تیاـهتمعن  ، دـهد یم  ناـشن 
رب ییاهقوط  ،و  دوشن زاب  زگره  هک  دنکفا  مندرگ  هب  يا  هدنبیز  ياهدنب  ندرگ  تیاهاطع 
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زا ار  ممهف  تناوارف  ياهتمعن  ،و  هتخاس ناوتان  شندرمش  زا  ار  منابز  تهوبنا  ياهاطع  ، ددرگن هتـسسگ  يور  چیه  هب  هک  تخیوآ  نم 
مساپس هک  یلاح  رد  تسا  ریذپ  ناکما  نم  يارب  هنوگچ  تا  يرازگساپس  ، اهنآ لماک  یسررب  هب  دسر  هچ  ات  ، هدومن هاتوک  ناشتفایرد 

وت میوگب  زاب  نآ  رطاخ  هب  هک  دش  بجاو  نم  رب  ، ساپس ار  وت  متفگ  هک  تبون  ره  سپ  ، تسا رگید  یساپس  دنمزاین  دوخ  وت  هب  تبسن 
ماجنا هب  ام  رب  ار  تراشرـس  ياـهتمعن  سپ  يدـیرورپ  تناـسحا  اـب  يداد و  ماـعط  فطل  هب  ار  اـم  هک  هنوگ  ناـمه  ایادـخ  ساپـس ، ار 

ام هب  هدـنیآ  رد  هچ  کنیا و  هچ  ار  شرترب  رتالاب و  ناهج  ود  ره  ياه  هرهب  زا  ،و  نک رود  ام  زا  ار  دـنیاشوخان  ياـهیراوگان  ،و  ناـسر
هب ار  تدوجو  ریخ  ،و  دشاب تا  يدونشخ  روخرد  هک  یـساپس  ، تراشرـس ياهتمعن  رب  تنومزآ و  یبوخ  رب  ساپـس  ار  وت  ، نک تیانع 

.نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  تا  ینابرهم  هب  ، میرک يا  ، گرزب يا  ، دنک بلج  ام  بناج 

نیعیطملا هللا هاجانم  : هعباسلا هاجانملا 

ادخ ناربنامرف  زاین  زار و  : متفه تاجانم 

تسا یگشیمه  شا  ینابرهم  رایسب و  شتمحر  هک  ادخ  مان  هب 

ناسآ میدـنموزرآ  تا  يدونـشخ  زا  هچنآ  هب  ندیـسر  هار  ،و  نک رود  تینامرفان  زا  ار  ام  ،و  امرف ماهلا  اـم  هب  ار  تا  يربناـمرف  يادـخ 
ياه هدرپ  نامبولق  زا  ،و  يادزب ار  یلدود  کش و  ياـهربا  ناـمیاهلد  ناگدـید  ربارب  زا  ،و  هد ياـج  تیاهتـشهب  ناـیم  رد  ار  اـم  ،و  نک

رد ار  قح  ،و  نک لیاز  ار  لطاب  نامداهن  زا  ،و  نز رانک  ار  یلدروک  دیدرت و 
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ام ایادخ  دنا ، شیالآ  یب  لالز و  ياهششخب  اهاطع و  ةدننک  هریت  ، اهبوشآ ةدننکروراب  اهنامگ  اهکش و  اریز  ، نادرگ راوتـسا  ام  نورد 
ّتبحم و ینیریـش  و  نک ، دراو  تا  یتسود  ياهـضوح  هب  ،و  نادرگ دـنم  هرهب  تزاین  زار و  تّذـل  زا  ،و  ناشنب تتاجن  ياهیتشک  رب  ار 

صلاخ دوخ  اـب  هلماـعم  رد  ار  ناـمیاهّتین  ،و  هد رارق  تتعاـط  رد  ار  ناـمتّمه  تهار و  رد  ار  نامـششوک  ، ناـشچب اـم  هب  ار  تبرق  ماـقم 
هب ،و  هد رارق  تبوخ  ناگدـنب  ناگدـیزگ  زا  ارم  ایادـخ  ، تسین وت  يوس  هب  زج  يا  هلیـسو  ام  يارب  مییوت و  زا  وت و  اب  ام  هک  ارچ  ، نارگ

شالت تاحلاص  تایقاب  يارب  دنتفاتـش و  تاریخ  يوس  هب  و  دنتفرگ ، یـشیپ  یگدـنب  هب  هک  نانآ  مه  ، نک قحلم  راکوکین  ناگتـسیاش 
يا تا  ینابرهم  هب  ، يراوازس اعد  تباجا  هب  ،و  ییاناوت زیچ  ره  رب  وت  انامه  دندومن  شـشوک  دنلب  تاجرد  هب  ندیـسر  يارب  ،و  دندرک

.نانابرهم نیرت  نابرهم 

نیدیرملا هاجانم  : هنماثلا هاجانملا 

تسا یگشیمه  شا  ینابرهم  رایسب و  شتمحر  هک  ادخ  مان  هب  نادنمتدارا  زاین  زار و  : متشه هاجانم 

شناـشن ار  هار  هک  یـسک  دزن  قـح  تـسا  راکـشآ  هـچ  ،و  یـشابن شیاـمنهار  وـت  هـک  یـسک  رب  اـههار  تـسا  گـنت  هـچ  ، وـت یهّزنم 
ام رب  ار  رود  ، ربب تهاـگراب  هب  دورو  ياـههار  نیرت  کـیدزن  زا  ار  اـم  ،و  ناـشکب تیارـس  هب  ندیـسر  ياـههار  هب  ار  اـم  ایادـخ  ، يداد

یکالاچ اب  هک  تناگدنب  نآ  هب  ار  ام  ،و  نادرگ ناسآ  ام  رب  ار  تخس  راوشد و  ،و  نک کیدزن 
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تتبیه زا  ،و  دننک یم  تدابع  ار  وت  زور  بش و  ره  رد  هک  نانآ  ، امن قحلم  دنبوک  یم  ار  تتمحر  رد  هراومه  ،و  دنباتـش یم  تیوس  هب 
ناشیاه هدنیوج  رب  ار  نانآ  ،و  يدناسر یبایماک  اب  ناشیاه  هتساوخ  هب  يدرک و  لالز  نانآ  يارب  اهروخشبآ  هک  یناگدنب  ، دنساره رد 

ناشباریس تا  همـشچ  لالز  زا  ،و  یتخاس هدنکآ  تتّبحم  زا  ار  ناشداهن  ،و  يدروآرب ار  ناشتاجاح  تلـضف  يور  زا  ،و  يدومن اورماک 
یسک يا  ، دندروآ گنچارف  ار  ناشدصاقم  نیرترود  وت  تیانع  نسح  زا  ،و  دنتفای تسد  تتاجانم  تّذل  هب  وت  ۀلیسو  هب  نانیا  ، يدومن

شداـی زا  نازرو  تلفغ  هب  ،و  تـسا هدنـشخب  روآ و  يور  ناـشیا  رب  يزرورهم  اـب  دروآ و  يور  شیوـخ  رب  ناگدـنروآ  يور  رب  هـک 
هک یهد  رارق  یناـسک  زا  ارم  مهاوخ  یم  وت  زا  ، تسا فوطع  ّتبحم و  اـب  شهاـگرد  هب  ناـنآ  بلج  يارب  ،و  تسا ناـبرهم  زوـسلد و 

،و هدیسر نانآ  هب  يرت  هتسجرب  مهس  تسا  یتسود  زا  دنا و  هتخاس  دوخ  بیصن  وت  دزن  ار  هاگیاج  نیرترب  ،و  دنراد وت  زا  يرتشیب  هرهب 
وت بناج  هب  متبغر  ،و  تسا هتشگ  وت  هّجوتم  اهنت  هدیرب و  اج  همه  زا  متّمه  انامه  ، تسا هتـشگ  نانآ  بیـصن  يرتشیب  ةرهب  تتفرعم  رد 

ترادید ،و  وت ریغ  يارب  هن  تسوت  يارب  اهنت  ما  یباوخ  یب  يراد و  هدنز  بش  ،و  وت ریغ  هن  ینم  دارم  وت  اهنت  سپ  ، تسا هدش  فرصنم 
رد ما و  یگتفیـش  تسوت  قشع  ریـسم  رد  اهنت  ، مقاـیتشا تسوت  يوس  هب  اـهنت  ،و  ما یتسه  يوزرآ  تلاـصو  تسا و  نم  ناگدـید  رون 
نم هتـساوخ  تیاـهن  تبرق  ،و  نم بولطم  تراوج  ،و  نم زاـین  ترادـید  ،و  نم دوصقم  تا  يدونـشخ  و  ما ، یگدادـلد  تسوت  ياوه 

مهودـنا ندـمآرب  ،و  مبلق مشتآ  ياکنخ  ،و  ما هنیـس  يرامیب  نامرد  مدرد و  يوراد  ، تسوت اب  زاین  زار و  رد  متحار  یگدوسآ و  ، تسا
تباجا ار  میاعد  ریذپب و  ار  ما  هبوت  ، زرمایب ار  مهانگ  ،و  ریگ هدیدان  ار  مشزغل  ،و  شاب ممدمه  سرت  ماگنه  رد  سپ  تسوت ، شیپ  اهنت 

، نک
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و نم ، تشهب  تمعن و  يا  ، زاسم مرود  نتـشیوخ  زا  ،و  نکم ادج  دوخ  زا  ارم  ، شاب ما  یتسدـیهت  هاگ  يرگناوت  ممامز و  تسرپرـس  و 
.نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  ، مترخآ ایند و  يا 

نیّبحملا هاجانم  : هعساتلا هاجانملا 

ناگتفیش زاین  زار و  : مهن تاجانم 

تسا یگشیمه  شا  ینابرهم  رایسب و  شتمحر  هک  ادخ  مان  هب 

سپ تفای  سنا  وت  برق  ماقم  اب  هکنآ  تسیک  ؟و  دیزگرب ار  يرگید  وت  ياج  هب  سپ  دیـشچ  ار  تتبحم  ینیریـش  هکنآ  تسیک  ایادخ 
تتبحم یتـسود و  يارب  ،و  يدـیزگرب تتیـالو  برق و  يارب  هک  هد  رارق  یناـسک  زا  ار  اـم  ، ایادـخ ؟ دـش وـت  زا  نتفاـترب  يور  هب  لـیام 

هب ،و  يدرک شیاـطع  ار  تلاـمج  هب  هاـگن  تمعن  ،و  یتخاـس یـضار  تیاـضق  هب  ،و  يدرک قاتـشم  ترادـید  يارب  ،و  يدومن صلاـخ 
هب ،و  يداد ياـج  یتـسار  هاـگیاج  رد  تراوـج  رد  ،و  يداد هاـنپ  تا  يرود  نارجه و  مغ  زا  ،و  يدـنادرگ صوـصخم  تا  يدونـشخ 

تلاـمج ياـشامت  يارب  ،و  يدوـمرف هتخاـبلد  تا  هدارا  هـب  ،و  يدرک راوازــس  تا  یگدــنب  يارب  ،و  يداد صاـصتخا  دوـخ  تخاــنش 
تـسوت دزن  هچنآ  يوس  هب  ار  نآ  ،و  يدوـمن غراـف  تقـشع  يارب  ار  شلد  ،و  يدرک كاـپ  ریغ  زا  دوـخ  يارب  ار  شیور  ،و  يدـیزگرب

هتسیاش ناگدنب  زا  ار  وا  ،و  یتخاس لوغشم  تتعاط  هب  ،و  يدومن شبیصن  ار  ترکـش  ،و  يدرک ماهلا  وا  هب  ار  تدای  ،و  يدومرف بغار 
ار ام  ایادخ  ، دنک یم  ادج  وت  زا  ار  وا  هک  هچره  وا  زا  يدرک  ادج  ،و  يدرک باختنا  تزاین  زار و  يارب  ،و  يدنادرگ تا 

ص:209

 ( ناسآ شراگن  نانجلا (  حیتافم  دیدج  www.Ghaemiyeh.comبختنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1215زکرم  هحفص 264 

http://www.ghaemiyeh.com


ناش یناشیپ  ،و  تسا هلان  هآ و  ناشراگزور  يراز و  لاح  رد  تسوت  هاگرد  هب  نتفرگ  مارآ  ناشاه  هویـش  هک  هد  رارق  یناسک  زا  ار  ام 
هب ناـشبولق  و  ناور ، وت  تیـشخ  زا  ناشکـشا  ،و  تسا هتـشگ  باوخ  یب  تتمدـخ  رد  ناشناگدـید  ،و  هدجـس رب  تتمظع  هاگـشیپ  رد 

تسا و رگ  هوـلج  شناقـشاع  ناگدـید  يارب  شـسدق  راوـنا  هکنآ  يا  ، تـسا هدـنک  اـج  زا  تـتبیه  زا  ناـشیاهلد  هـتخیوآ و  تقـشع 
یم تساوخرد  وت  زا  ، ناقـشاع ياهزورآ  تیاهن  يا  ، ناقاتـشم لد  نامرآ  يا  ، تسا یندید  شنافراع  بولق  يارب  شلامج  ياهیگرزب 

هکنیا ،و  دـناسر یم  وت  برق  نادـیم  هب  ارم  هک  يراـک  ره  یتسود  دـنراد و  تسود  ار  وت  هک  ناـنآ  یتسود  ار و  تدوخ  یتسود  منک 
هب ار  مقوش  ینادرگب و  تا  يدنـسرخ  يوس  هب  ربـهار  تدوجو  هب  ار  مقـشع  یهد و  رارق  نارگید  زا  رت  بوـبحم  نم  دزن  ار  تدوـخ 

هفطاع قشع و  ةدـید  هب  نم  هب  راذـگ و  ّتنم  نم  رب  ار  تدوجو  ییابیز  ياشامت  ایادـخ  ، يزاس تا  ینامرفان  زا  هدـنرادزاب  تترـضح 
.نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  ، هدننک تباجا  زا  ، هد رارق  يدنم  هرهب  یتخبشوخ و  لها  زا  دوخ  دزن  ارم  ،و  باتم نم  زا  يور  ،و  رگنب

نیلّسوتملا هاجانم  : هرشاعلا هاجانملا 

نایوج لّسوت  زاین  زار و  : مهد هاجانم 

تسا یگشیمه  شا  ینابرهم  رایسب و  شتمحر  هک  ادخ  مان  هب 

تتمحر زا  هچنآ  زج  يزیوآ  تسد  تهاگرد  هب  ،و  مرادن ترهم  بطاوع  زج  يا  هلیسو  تهاگشیپ  هب  ایادخ 
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نم يارب  ار  هلیـسو  ود  نیا  ! ایادخ ، مرادن یتحاران  جـنر و  زا  تما  شخب  ییاهر  تمحر  ربمایپ  تربمایپ  تعافـش  زج  هدـش و  هتخانش 
دورف تمرک  میرح  هب  مدیما  انامه  ، نادرگب تیدونشخ  هب  یبای  تسد  يارب  يا  هطبار  ار  ود  نآ  ،و  هد رارق  تشزرمآ  هب  ندیسر  ببس 

،و هد نایاپ  ریخ  هب  ار  مراک  ،و  زاس قّقحم  ار  میوزرآ  تدوخ  ةرابرد  سپ  ، تسا هتخادنا  راب  تدوج  هناتسآ  هب  معمط  بکرم  و  هدمآ ،
ار نانآ  ةدید  يدراذگ و  ناشرایتخا  رد  ار  تتمارک  ۀـناخ  يداد و  ناشرارق  تشهب  نایم  رد  رد  هک  هد  رارق  یناگدـیزگرب  نآ  زا  ارم 

هکنآ يا  ، يدومن راذـگاو  نانآ  هب  تراوج  رد  ار  یتسار  هاگیاج  ،و  يدومن نشور  شیوخ  لاـمج  يوس  هب  هاـگن  اـب  تماـیق  زور  رد 
تولخ وا  اب  اهنت  صخـش  هک  یـسک  نیرتهب  يا  ، دـنباین ار  وا  زا  رت  نابرهم  ناگدـننکدصق  ،و  دـنباین راـب  وا  زا  رت  میرک  رب  ناـگتفایراب 

هب ،و  مدرک زارد  ییادگ  تسد  توفع  یگدرتسگ  يوس  هب  ، هدروآ يور  وا  بناج  هب  هدنار  ناسنا  هک  یـسک  نیرت  نابرهم  يا  ،و  دنک
.نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  ، اعد ياونش  يا  ، زاسم راچد  نایز  يدیماان و  هب  نکم و  نامرح  راوازس  ارم  ، متخیوآ گنچ  تمرک  نماد 

نیرقتفملا هاجانم  : هرشع هیداحلا  هاجانملا 

نادنمزاین زاین  زار و  : مهدزای تاجانم 

تسا یگشیمه  شا  ینابرهم  رایسب و  شتمحر  هک  ادخ  مان  هب 

زج ار  مساره  و  تناسحا ، رهم و  زج  دناسرن  يزاین  یب  ار  ما  یتسدـیهت  ،و  دـننکن ناربج  تتبحم  فطل و  زج  ار  ما  یگتـسکش  ایادـخ 
میوزرآ هب  تلضف  زج  ارم  ،و  دنکن لیدبت  تّزع  هب  تا  ییاناوت  زج  ار  ما  يراوخ  ،و  دیامنن مارآ  وت  ناما 
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دیامنن فرطرب  تتمحر  زج  ار  ما  یگدزمغ  ،و  درواین رب  وت  زج  یسک  ار  متجاح  ،و  دنکن رپ  وت  ناسحا  زج  ار  مرقف  فاکـش  دناسرن و 
دنادرگن و شوماخ  ترادید  زج  ار  منورد  شتآ  دنکن و  کنخ  وت  لصو  زج  ار  ما  هنیـس  زوس  دیاشگن و  ترهم  زج  ار  ما  یلاحدب  و 
زج ار  مترـسح  دوشن و  رارقرب  تترـضح  هب  ندـش  کیدزن  نودـب  مشمارآ  و  دزیرن ، بآ  تلامج  هب  هاگن  زج  وت  هب  مقوش  ترارح  رب 

مـشچ زج  ار  ممخز  ،و  دزاسن فرطرب  تبرق  ماقم  زج  ار  ممغ  دـنهدن و  افـش  تنامرد  زج  ار  ما  يرامیب  ،و  دـنادرگنرب تتمحر  میـسن 
يوزرآ تیاهن  يا  ، دربن نایم  زا  تنامرف  زج  ار  ما  هنیـس  ساوسو  ،و  دیادزن وت  تشذگ  زج  ار  ملد  یگدولآ  ،و  دهدن مایتلا  تا  یـشوپ 

تــسرپرس يا  ، ناـبغار تـبغر  نیرتـالاو  يا  ، ناگدــنیوج بوـلطم  نـیرترود  يا  ، ناگدــنهاوخ شهاوـخ  تیاــغ  يا  ، نادــنموزرآ
سرداـیرف يا  ، ناـیاونیب جــنگ  يا  ناراداـن ، ةریخذ  يا  ، ناــگراچیب ياــعد  ةدــننک  تباــجا  يا  ، ناگدیــسرت ناــما  يا  ، ناگتــسیاش

ینتورف و ، نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  ، نامیرک نیرت  میرک  يا  ، ناگتـسشن كاخ  رب  ناتـسدیهت و  تاـجاح  ةدـنروآرب  يا  ، ناـهاوخداد
تیوکین ياهتمعن  ،و  یناسرب تا  يدنـسرخ  میـسن  هب  ارم  مهاوخ  یم  وت  زا  ، وت يوس  هب  ما  هلان  يراز و  ،و  تسوت هاگـشیپ  هب  مشهاوخ 
تمکحم ۀتـشر  هب  ،و  مراد رارق  تا  یکین  ياهمیـسن  ضرعم  رد  ،و  ما هداتـسیا  تمرک  هناخ  رد  رب  کنیا  نم  ، یـشخب موادـت  نم  رب  ار 

محر تسا  كدـنا  شلمع  ،و  گـنگ شناـبز  هک  تراوـخ  ةدـنب  رب  ایادـخ  ، متخیوآ تسد  تراوتـسا  زیوآ  تسد  هب  ما و  هدز  گـنچ 
،و نک
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.نانابرهم نیرتنابرهم  يا  ، ابیز يا  ، یمارگ يا  ، امرف تیامح  تدنلب  ۀیاس  ریز  ار  وا  ،و  راذگ ّتنم  وا  رب  تا  هتسجرب  هتسویپ و  ناسحا  اب 

نیفراعلا هاجانم  : هرشع هیناثلا  هاجانملا 

نافراع زاین  زار و  : مهدزاود هاجانم 

تسا یگشیمه  شا  ینابرهم  رایسب و  شتمحر  هک  ادخ  مان  هب 

،و تسا ناوتان  تلامج  يافرژ  كرد  زا  اهدرخ  ،و  تسا هاتوک  تسوت  تمظع  ۀتـسیاش  هک  ناـنچ  نآ  تیاـنث  يادا  زا  اـهنابز  يادـخ 
رارق تخانــش  زا  یناوتاـن  زج  تا  ییاسانــش  يوـس  هـب  یهار  قـلخ  يارب  ، تـسا هدــنامرد  تـتاذ  ياـهیگرزب  ياـشامت  زا  اـه  هدــید 

تسا و هدش  اجرباپ  راوتسا و  ناشیاه  هنیـس  ياهناتـسوب  رد  تیوس  هب  قایتشا  ياهراسخاش  هک  هد  رارق  یناسک  زا  ار  ام  ایادخ  ، يدادن
تا هفشاکم  برق و  ناتسلگ  رد  ،و  دنریگ ياج  ياه و ال  هشیدنا  ۀنایشآ  هب  يور  نیا  زا  ، هتخورفارب ناشیاهلد  نوناک  رد  تقشع  زوس 

زا هدرپ  هک  یلاـحرد  ، دـنوش یم  دراو  افـص  ياـهرهن  راـنک  رد  دنـشون و  یم  تفطـالم  ماـج  اـب  تتّبحم  ياهـضوح  زا  ،و  دـندرگ یم 
،و هتفر نوریب  ناشنطاب  اهلد و  زا  کش  ناجلخ  ،و  هتشگ هدودز  ناشریامـض  اهرواب و  زا  یلدود  یکیرات  ،و  هدش هتـشادرب  ناشناگدید 

يارب ناشتّمه  ،و  هدش هدوشگ  تفرعم  قّقحت  اب  ناشیاه  هنیس 
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سلجم رد  ناشنطاب  ،و  هدش اراوگ  رادرک  لالز  ۀمشچ  رد  ناشندیشون  ،و  هتفرگ يدنلب  دهز  رثا  رب  یتخبشوخ  نادیم  رد  نتفرگ  یشیپ 
هب ناشحاورا  ،و  هتفای نانیمطا  بابرالا  بر  هب  عوجر  اـب  ناـشناج  ،و  هتفاـی ینمیا  كانـسرت  ياـج  رد  ناـشهار  ،و  هتـشگ هزیکاـپ  سنا 
هب ندیسر  شهاوخ و  تفایرد  اب  ناششمارآ  ،و  هتفرگ ینـشور  ناشبوبحم  هب  رظن  اب  ناشناگدرد  ،و  هتفای نیقی  يراگتـسر  یتخبکین و 

ماهلا تارطاخ  اهلد  رد  تسا  شخب  تّذـل  هچ  ایادـخ  ، هدوب شخبدوس  ترخآ  هب  اـیند  شورف  رد  ناـشتراجت  ،و  هتفاـی رارقتـسا  وزرآ 
تبرش ،و  شوخ هچ  تقشع  معط  ،و  بیغ ياه  هار  رد  اه  هشیدنا  بکرم  اب  وت  يوس  هب  شیوپ  تسا  نیریـش  ردقچ  ،و  تدای زا  هتفرگ 

تناگدـنب و نیرت  هتـسیاش  تنافراع و  نیرت  صاخ  زا  ،و  هد هانپ  تندرک  رود  ندـنار و  زا  ار  ام  سپ  ، تسا اراوگ  ردـقچ  تبرق  ماـقم 
يا تا  ینابرهم  هب  ، هدنشخب يا  ، یمارگ يا  ، هوکشاب يا  ، گرزب يا  ، هداد رارق  تناگدنتسرپ  نیرت  صلاخ  تناربنامرف و  نیرتوگتـسار 

.نانابرهم نیرت  نابرهم 

نیرکاذلا هاجانم  : هرشع هثلاثلا  هاجانملا 

نارکاذ زاین  زار و  : مهدزیس تاجانم 

تسا یگشیمه  شا  ینابرهم  رایسب و  شتمحر  هک  ادخ  مان  هب 

ةزادنا هب  ار  وت  نم  رکذ  هچ  ، میوگ وت  رکذ  هکنیا  زا  تمتـشاد  یم  هاگن  كاپ  هنیآ  ره  دوبن  بجاو  نم  رب  تنامرف  شریذپ  رگا  ایادخ 
تسا نم  یتساک 
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يراج ام  رب  اهتمعن  نیرت  گرزب  زا  ؟ مریگ رارق  وت  سیدقت  فرظ  ات  دور  الاب  دناوت  یم  ردقچ  نم  ةزادنا  نأش و  ، وت لامک  ةدـنزارب  هن 
نک ماهلا  ام  هب  ار  ترکذ  سپ  ایادخ  مییوگ ، حیبست  هیزنت و  میناوخب و  ار  وت  هک  تسام  هب  تا  هزاجا  ،و  تسام نابز  رب  وت  رکذ  ندش 

هزیکاپ و لمع  هب  امرف و  سونأم  ناهنپ  رکذ  هب  ار  ام  یـشوخان و  یـشوخ و  رد  ،و  ناـهنپ ادـیپ و  ،و  زور بش و  راکـشآ و  ناـهن و  رد 
تتفرعم رب  مه  زا  يادج  ياهدرخ  ،و  دناوت ۀتفیش  قشاع  ياهلد  ایادخ  ، هد نامـشاداپ  لماک  نازیم  هب  ،و  ریگ راکب  هدیدنـسپ  شـشوک 

رد ، يا هدش  هیزنت  وت  دنباین ، یتحار  تا  هدهاشم  ماگنه  هب  زج  اهناج  ،و  وت دای  هب  زج  دـنریگن  مارآ  اهلد  رطاخ  نیدـب  ، دـنا هدـمآ  درگ 
هدش تشادگرزب  یلد  ره  رد  ،و  يا هدش  هدناوخ  نابز  ره  هب  ،و  يا هدوب  راگزور  هراومه  رد  هاگره و  رد  يا  هتشگ  هدیتسرپ  ،و  اجره

وت تعاط  زج  یلغـش  ره  زا  ،و  وت برق  ریغ  هب  ینامداش  ره  زا  ،و  وت اـب  یمدـمه  زج  یـشیاسآ  ره  زا  ،و  وت رکذ  زج  هب  یتّذـل  ره  زا  يا 
هاگماش دادماب و  رد  دینک و  دای  رایسب  ار  ادخ  دیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  : هک تسا  قح  تراتفگ  یتفگ و  وت  ، میوج یم  شزوپ 

هدـعو ،و  يداد نامرف  تندرک  دای  هب  ار  ام  « منک دای  ار  امـش  ات  دـینک  دای  ارم  :» تسا قح  تراـتفگ  یتفگ و  وت  دـییوگ و  حـیبست  ار  وا 
سپ ، مینک یم  دای  ار  وت  تنامرف  اب  ربارب  نونکا  ، ینک دای  ار  ام  ، ام هب  ندیـشخب  تمارک  تّزع و  تفارـش و  يور  زا  زین  وت  هک  يدومرف 

.نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  ،و  ناگدننکدای روآدای  يا  نک ، افو  تا  هدعو  هب  زین  وت 
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نیمصتعملا هاجانم  : هرشع هعبارلا  هاجانملا 

نایوج هانپ  زاین  زار و  : مهدراهچ تاجانم 

تسا یگشیمه  شا  ینابرهم  رایسب و  شتمحر  هک  ادخ  مان  هب 

یب زرورهم  يا  و  نایاونیب ، رادـهگن  يا  ،و  ناگدـش كاله  شخب  ییاهر  يا  ،و  ناگدـنهانپ هانپ  يا  ،و  نایوج هانپ  نابیتشپ  يا  ایادـخ 
،و ناگدراوآ هاگیاج  يا  ،و  ناگدروخ تسکـش  ةدننک  ناربج  يا  ناتـسدیهت و  ۀنیجنگ  يا  ناگدنامرد و  ةدننک  تباجا  يا  ،و  نازیچ

مرواین هناپ  تتّزع  هب  رگا  ، ناگدـنهانپ ژد  يا  و  ناگدزمغ ، راسگمغ  يا  ناگدیـسرت و  ةدـنهد  هانپ  يا  ،و  ناگدرمـش ناوتان  رواـی  يا 
،و منز گنچ  تتـشذگ  ناماد  هب  هک  هتخاس  مراداو  ناهانگ  ؟ موش هدنهانپ  هک  هب  ، موشن هدنهانپ  تتردـق  هب  رگا  ،و  مرب هانپ  هک  هب  سپ 

راب تتّزع  ناتـسآ  هب  ات  هدـناوخارف  ارم  اهیدـب  ،و  ییاشگب نم  رب  ار  تا  یـشوپ  مشچ  ياهرد  مهاوخ  وت  زا  هک  هدرک  مجاتحم  اـهاطخ 
راوخ تسین  راوازـس  هدز  گنچ  تنامـسیر  هب  هک  یـسک  ، منز گنچ  ترهم  زیواتـسد  هب  هک  هدرک  مراداو  ماـقتنا  زا  ساره  ،و  مزادـنا

زا ،و  نکم مورحم  تتیاـمح  زا  ار  اـم  ایادـخ  ، دوـش هتـشاذگاو  اـی  ددرگ  اـهر  تسین  هتـسیاش  ، هدـش هدـنهانپ  تتّزع  هب  هکنآ  ،و  ددرگ
زا میرب و  یم  رـس  هب  وت  تیامح  رد  وت و  هجوت  ۀـیاس  رد  ام  اریز  ، نک مرود  كاله  ياههاگترپ  زا  و  زاـسم ، هنهرب  تتیاـعر  شـشوپ 

اهتکاله زا  ار  ام  هک  یهد  رارق  يرپس  ام  يارب  هک  ، تناگدنب زا  تناگتسیاش  ،و  تناگتـشرف زا  ناصاخ  قح  هب  مهاوخ  یم  وت  زا  ، مییوت
،و دناهرب
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راونا هب  ار  ام  ياه  هرهچ  ،و  ینک لزان  ام  رب  ار  دوخ  شمارآ  هکنیا  مه  ،و  دـنک يرادـهگن  تخـس  ياهالب  زا  ،و  دراد رانکرب  تافآ  زا 
تتمحر رهم و  قح  هب  ، یناجنگب شیوخ  يرادـهگن  ياه  هرانک  رد  ،و  یهد هانپ  تمکحم  هاگهانپ  ار ر  ام  ،و  ینادرگ غورفرپ  تتبحم 

.نانابرهم نیرت  نابرهم  يا 

نیدهاّزلا هاجانم  : هرشع هسماخلا  هاجانملا 

نایاسراپ زاین  زار و  : مهدزناپ تاجانم 

تسا یگشیمه  شا  ینابرهم  رایسب و  شتمحر  هک  ادخ  مان  هب 

ياهتـسد هب  شتنایخ  ياه  هکبـش  رد  ،و  هتخاس هدامآ  ام  يارب  ار  شبیرف  ياـهلادوگ  هک  يا  هدومن  نکاـس  يا  هناـخ  رد  ار  اـم  ، ایادـخ
هک ، وت تیانع  هب  شا  هتسارآ  ياهرویز  هب  ندش  رورغم  زا  مینز  یم  گنچ  ،و  میروآ یم  هانپ  وت  هب  شبیرف  ياهماد  زا  هتخیوآ ، گرم 
هب ار  ام  ایادخ  ، تساهتبکن زا  هتـشابنا  ، تساهتفآ هب  هدنکآ  ، دنک یم  دوبان  ار  شنیدراو  ،و  دزاس یم  كاله  ار  شناگدنهاوخ  ایند  نیا 

تتیافک نسح  اب  ،و  نکرب نامیتسه  زا  ار  تفلاخم  ياه  هماج  رادب و  تمالس  نآ  زا  ار  ام  تتمـصع  قیفوت و  هب  ،و  نک تبغر  یب  ایند 
وکین ار  ام  ياطع  تبهاوم  راس  همـشچ  زا  ،و  نادرگ لـماک  تا  هدرتسگ  تمحر  زا  ار  اـم  مهـس  ینوزف  ،و  اـمرف یتسرپرـس  ار  اـم  ورما 

تـشزرمآ تّذل  تشذگ و  ینیریـش  ،و  نک لماک  ام  رب  ار  تتفرعم  راونا  ،و  راکب ار  تتبحم  ناتخرد  ام  ياهلد  نیمزرـس  رد  ،و  نادرگ
ام لد  زا  ار  ایند  ّتبحم  ،و  امرف نشور  ترادید  هب  رگید  ناهج  رد  ار  ام  ناگدید  ،و  ناشچب ام  هب  ار 
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نیرت نابرهم  يا  تا  ینابرهم  قح  هب  ، يداد ماجنا  ترادرکوکین  ناصاخ  تا و  هدیزگرب  ناراکوکین  ةرابرد  هک  هنوگ  نآ  ، نک نوریب 
.نایمارگ نیرت  یمارگ  يا  نانابرهم و 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  موظنم  تاجانم 

هیولع ۀفیحص  زا  لقن  هب 

تسا یگشیمه  شا  ینابرهم  رایسب و  شتمحر  هک  ادخ  مان  هب 

هکره ینک ز  عـنم  یهاوـخ و  هـکره  هـب  ینک  اـطع  وـت  يا  هدــنخرف  * يرترب يراوـگرزب و  دوـج و  بحاـص  يا  تـسار  وـت  شیاـتس 
گرزب و میاطخ  رگا  ایادـخ  * مروآ یم  هانپ  یناسآ  یتخـس و  رد  وت  بناج  هب  * مهانپ مرادـهگن و  ،و  مراگدـیرفآ میادـخ و  * یهاوخ
رد کنیا  * متـشاذگاو مسفن  هب  ار  مسفن  شهاوخ  رگا  ایادـخ  * تسا رت  هدرتسگ  رتگرزب و  نم  هاـنگ  زا  وت  تشذـگ  سپ  * تسا هوبنا 

ار مدیما  ایادـخ  * يونـش یم  ارم  ناهنپ  تاجانم  وت  *و  ینیب یم  ار  مزاین  یتسدـیهت و  یلاحدـب و  ایادـخ  * مدرگ یم  ینامیـشپ  رازغرم 
هچ هب  سپ  * ینارب تهاگشیپ  زا  ای  ینک  ممورحم  رگا  ایادخ  * مراد عمط  تدوج  ناراب  هب  نم  هک  ار  مبلق  * زاسم فرحنم  ،و  نکم عطق 

منک یم  ینتورف  تیارب  مناسرت و  راوخ و  ریسا و  * نم هک  هد  مهانپ  تباذع  زا  ایادخ  * مریگ عیفش  ار  یسک  هچ  موش و  راودیما  یسک 
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باذـع ارم  لاـس  رازه  رگا  ایادـخ  * دـشاب مهاـگباوخ  لزنم و  ربـق  رد  هک  ناـمز  نآ  رد  * شاـب مهارمه  هار  لـیلد  شزومآ  اـب  ایادـخ 
دوس نامز  نآ  رد  لام  هن  نادنزرف و  هن  * هک هاگنآ  ناشچب  نم  هب  ار  تتشذگ  هزم  ایادخ  * دوش یمن  عطق  وت  زا  نم  دیما  ۀتشر  * ییامن
سپ * يرذگن ناراکوکین  ریغ  زا  رگا  ایادخ  * مریذپن یهابت  ییامن  متیاعر  رگا  *و  ما هدش  هابت  ینکن  تیاعر  ارم  رگا  ایادـخ  * دـناسرن
غارس ماوت و  تشذگ  لابند  کنیا  سپ  * مدومن یهاتوک  اورپ  بلط  رد  رگا  ایادخ  * تسیک دنکیم  ییاورماک  سوه  اب  هک  یسک  دیما 
مهانگ ایادـخ  * درادـن كاب  دـش  هتفگ  ما  هرابرد  هک  متـسب  دـیما  وت  هب  اجنآ  ات  * مدرک اـطخ  تلاـهج  يور  زا  رگا  ایادـخ  * موریم نآ 
ياـطع داـی  ایادـخ  * تسا رتزارفرب  رت و  گرزب  نم  هاـنگ  زا  وت  یـشوپ  مشچ  یلو  * هدـش هتـشارفارب  ياـههوک  زا  رت  گرزب  رتدـنلب و 

ار مهانگ  ریگ و  هیدان  ار  مشزغل  ایادخ  * دزاس یم  رابکـشا  ار  مناگدید  ، ناهانگ دای  *و  دشخب یم  اکنخ  ار  ملد  شتآ  تا  یگـشیمه 
ناسحا ياهرد  زج  نم  هک  * هد نم  هب  یتحار  شیاسآ و  دوخ  يوس  زا  ایادـخ  * منالان ناساره و  مراد و  هانگ  هب  رارقا  نم  * نک كاـپ 

ةدروخ دنگوس  ایادخ  * مزاس هچ  راگدرورپ و  يا  منک  هراچ  هچ  سپ  * يراگنا مکبـس  ای  ینک  رود  ارم  رگا  ایادخ  * مبوک یمن  ار  وت 
دباوخ یم  لفاغ  صخش  یلو  دنک  یم  اعد  زاین و  زار و  * تسا رادیب  بش  رد  قشع 
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،و دـنراد دـیما  ار  وت  ياطع  نانآ  ۀـمه  و  دـننک * یم  يراز  رادـیب و  بش  رگید  یهورگ  *و  دـنباوخ رد  یهورگ  مدرم  نیا  زا  ایادـخ 
ارم مناهانگ  یتشز  *و  دنک یم  یتمالس  يوزرآ  ملد  رد  نم  دیما  ایادخ  دنزرو * عمط  وت  تشهب  هب  دناوت و  گرزب  تمحر  * راودیما

* متفا رد  يدوبان  هصرع  هب  مهانگ  اب  هن  رو  * تسا نم  شخب  تاـجن  تتـشذگ  يرذـگب  رگا  ایادـخ  دـیامن * یم  دـیدهت  ییاوسر  هب 
هب *و  شیومع رـسپ  یفطـصم و  دّمحم  قح  هب  ایادخ  دننتورف * وت  دزن  هک  یناکاپ  تمرح  هب  *و  بسن یمـشاه  دّمحم  قح  هب  ایادـخ 
رد نتورف  دـباع و  راگزیهرپ و  بئات و  * زیگنارب دـمحا  نید  رب  زیخاتـسر  رد  ارم  ایادـخ  دنعـشاخ * وت  يارب  هک  یناراـکوکین  تمرح 

دورد ناشیا  رب  و  تسا * هتفریذپ  شتعافش  هک  دّمحم  گرزب  تعافـش  زا  * زاسم مورحم  ارم  نم  ياقآ  نم و  يادخ  يا  تهاگـشیپ *
ۀفیحـص » رد زین  دـنزادرپ و  عوـکر  هب  تربارب  رد  دـننک و  تاـجانم  وـت  اـب  ناـبوخ  *و  دـناوخب ار  وـت  يدـحّوم  هک  هاـگره  اـت  تسرف 

لکشم و ياه  هژاو  رب  لمتشم  نوچ  یلو.تسا  « ءاعّدلا عماس  ای  » نآ لّوا  هک  هدش  لقن  ترـضح  نآ  زا  يرگید  موظنم  تاجانم  « هیولع
.میدومن يراددوخ  رکذ  زا  راصتخا  ربانب  ام  دوب و  انشآان  تاغل 

تاجانم باب  رد  ( وا رب  دورد  ) یلع نامیالوم  زا  هلمج  هس 

هک ینانچ  نآ  وت  ، یشاب نم  راگدرورپ  وت  هک  تسا  یفاک  راختفا  نیا  میارب  ،و  مشاب وت  ةدنب  هک  تسا  سب  تّزع  نیا  ارم  ایادخ 
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.يراد تسود  هک  نک  نانچ  مه  ارم  ، مراد تسود 

([ لاس ياه  هام  لامعا  ) مّود باب  ]

هراشا

: تسا لصف  دنچ  رد  نآ  )و  یسمش ) یمور ياههام  لامعا  زین  زورون و  لامعا  تلیضف و  لاس و  ياههام  لامعا  رد  مّود  باب 

بجر كرابم  هام  لامعا  تلیضف و  نایب  رد  : لّوا لصف 

[ بجر هام  تلیضف  ]

زا هکلب  تسا  هدش  دراو  اهنآ  تلیضف  رد  يرایسب  تایاور  دنمامت و  لماک و  ، تفارش رد  ناضمر  هام  نابعـش و  هام  هام و  نیا  هک  نادب 
دسر یمن  نآ  هب  تلیـضف  مارتحا و  رد  یهام  تسا و  ادخ  گرزب  هام  بجر  هک  تسا  هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر 

زا زور  کی  هک  یـسک  ، تسا نم  تّما  هام  ناضمر  نم و  هام  نابعـش  ادـخ و  هام  بجر  و  !! تسا مارح  نارفاک  اب  گنج  هاـم  نیا  رد  و 
هب خزود  ياـهرد  زا  يرد  ددرگ و  یم  رود  وا  زا  قح  مشخ  دوش و  یم  ادـخ  گرزب  يدونـشخ  ّقحتـسم  ، درادـب هزور  ار  بجر  هاـم 

.دوش یم  هتسب  شیور 

بجاو وا  رب  تشهب  درادـب  هزور  ار  بجر  هام  زا  زور  کی  هکره  : تسا هدـش  تیاور  مالـسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  زا  و 
هزور ار  بجر  زا  زور  کی  هکره  ، تسا رت  نیریـش  لسع  زا  رتدـیپس و  ریـش  زا  هک  تشهب  رد  يرهن  ماـن  بجر  : دومرف زین  و.دوش  یم 
بجر هام  : دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدش  لقن  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  و.دماشایب  رهن  نآ  زا  نیقی  هب  درادب 
ینعی «] ّبصا » ار بجر  تسا و  نابرهم  راگزرمآ و  ادـخ  هک  دـینک  شزرمآ  بلط  رایـسب  هام  نیا  رد  سپ  تسا  نم  تّما  رافغتـسا  هام 
هلاسا هّللا و  رفغتـسا  ، دییوگب رایـسب  سپ  ، دوش یم  هتخیر  رایـسب  نم  تّما  رب  هام  نیا  رد  ادـخ  تمحر  اریز  ، دـنیوگ یم  [ رت هدـنزیرورف 

هبّوتلا

ماـما تمدـخ  هب  دوب  هدـنام  نآ  زا  يزور  دـنچ  هک  بجر  هاـم  رخاوا  رد  : تفگ هک  هدومن  تیاور  ملاـس  زا  ربـتعم  دنـس  هب  هیوباـب  نبا 
رسپ يا  ادخ  هب  هن  : متفگ ؟ يا هتفرگ  هزور  هام  نیا  رد  ایآ  : دومرف ، داتفا نم  رب  ترضح  نآ  كرابم  رظن  نوچ.متفر  مالّـسلا  هیلع  قداص 

نآ ادخ  هک  تسا  یهام  نیا  نیقی  هب  ، دناد یمن  یـسک  ادخ  زج  ار  نآ  ةزادنا  هک  هدش  توف  وت  زا  باوث  ردـق  نآ  : دومرف.ادـخ لوسر 
بجاو دوــخ  رب  ار  هاــم  نــیا  ناراد  هزور  نتــشاد  یمارگ  هدوــمن و  مــیظع  ار  نآ  مارتــحا  هداد و  تلیـــضف  رگید  ياــههام  رب  ار 

یم لــیان  نآ  ناراد  هزور  باوـث  زا  یــشخب  هـب  اــیآ  مرادــب  هزور  هاــم  نـیا  هدــنامیقاب  رد  رگا  ، هـّللا لوـسر  نـبا  اــی  : مـتفگ !! هدرک
هزور ار  هام  نیا  رخآ  زا  زور  کی  هکره  ملاس  يا  : دومرف ؟ مدوش
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ار هام  نیا  رخآ  زور  ود  هکره  ،و  دنک یم  نمیا  ربق  باذع  زا  گرم و  زا  سپ  ساره  زا  گرم و  تارکس  یتخس  زا  ار  وا  ادخ  ، درادب
زا ،و  تماـیق زور  گرزب  تشحو  زا  درادـب  هزور  ار  هاـم  نیا  رخآ  زور  هـس  هـکره  ،و  درذـگ یم  طارـص  زا  یناـسآ  هـب  ، درادـب هزور 

.دننک یم  اطع  وا  هب  ار  خزود  شتآ  زا  يدازآ  تارب  ،و  دوش یم  نمیا  زور  نآ  ياهلوه  اهیتخس و 

: هدمآ تیاور  رد  هدش و  دراو  رایسب  تلیضف  بجر  هام  ةزور  يارب  تروص  ره  رد 

، درادن ار  بجر  هام  ةزور  رب  تردق  یسک  رگا 

، دناوخب راب  دص  ار  تاحیبست  نیا  زور  ره 

: دبایرد ار  بجر  هام  ةزور  باوث  ات 

هکنآ تسا  هّزنم  رت ، یمارگ  رتزیزع و  يادخ  تسا  هّزنم  ، تسین راوازس  وا  يارب  زج  حیبست  هکنآ  تسا  هّزنم  ، گرزب يادخ  تسا  هّزنم 
.تسا هتسیاش  هماج  نآ  يارب  وا  اهنت  هک  دیشوپ  رد  تّزع  ۀماج 

: تسا شخب  ود  رب  نآ  بجر و  هام  لامعا 

[ كرتشم لامعا  : لّوا شخب  ]

هراشا

: تسا لمع  دنچ  نآ  ،و  درادن ینّیعم  زور  هب  صاصتخا  تسا و  هام  همه  هب  قلعتم  هب  هک  تسا  نآ  كرتشم  لامعا  : لّوا شخب 

[ دناوخب ار  اعد  نیا  بجر  هام  ياهزور  مامت  رد  : لّوا ]

رجح رد  بجر  زاغآ  رد  مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ترـضح  : هدـش تیاور  هک  دـناوخب  ار  اعد  نیا  بجر  هام  ياهزور  مامت  رد  : لّوا
یشوگ ، یشهاوخ ره  يارب  وت  يوس  زا  ، يراد ربخ  ناگتسبورف  بل  نطاب  زا  ،و  یناگدنهاوخ تاجاح  کلام  هک  يا  دناوخ : لیعامـسا 

هک مهاوخ  یم  وت  زا  ، تا هدرتسگ  تمحر  تناوارف ، ياهتمعن  تسا و  هناقداص  ياه  هدعو  قح  هب  ایادخ  ، تسا هدامآ  یخـساپ  ،و  اونش
، يروآرب ار  مترخآ  ایند و  تاجاح  ،و  یتسرف دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب 
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.ییاناوت يراک  ره  رب  وت  انامه  هچ 

[ دندناوخ یم  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  ییاعد  ، دناوخب ار  اعد  نیا  : مّود ] 

: دندناوخ یم  بجر  هام  زور  ره  رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  ییاعد  ، دناوخب ار  اعد  نیا  : مّود

دراو وت  ریغ  هاگرد  هب  هک  نانآ  ،و  دندش راکنایز  دنتخادرپ  وت  زج  يراک  هب  هک  نانآ  ،و  دنتـشگ دـیماان  دـنتفای  راب  وت  ریغ  رب  هک  نانآ 
زاب ناقاتشم  يور  هب  تتمحر  رد  ، دنتسج دوس  وت  لضف  زا  هک  نانآ  رگم  ، دندش یطحق  راچد  نایوجدوس  و  دندیسر ، یهابت  هب  دندش 

تسا يزور  تسا و  هدامآ  نادنموزرآ  يارب  تیاطع  ،و  تسا اراوگ  نادنمزاین  يارب  تناسحا  ، هدش اطع  ناگدنهاوخ  هب  تریخ  ، تسا
هویـش ، تسا لماش  زین  دـنا  هتـساخرب  تا  ینمـشد  هب  هک  ار  یناسک  تسا  يرابدرب  ،و  تسا هدرتسگ  تنامرف  زا  نانادرگور  يارب  یتح 

ار نارگ  شالت  شالت  ،و  رادب ناگتفای  هر  هار  هب  ارم  ایادخ  ، تسا نازواجتم  هب  ندیـشخب  یگدنز  تشور  ،و  ناسحا ناراکردـب  هب  تا 
.نک مبیصن  ار  تشزرمآ  ازج  زور  ،و  هدم رارق  هدشرود  ناربخ  یب  زا  ارم  و  امرف ، ما  يزور 

[ ناوخب ار  اعد  نیا  بجر  هام  رد  : هدرک تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  سینخ  نب  یّلعم  زا  : مّوس ]

: ناوخب ار  اعد  نیا  بجر  هام  رد  : هدرک تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  سینخ  نب  یّلعم  زا  « حابصم » باتک رد  خیش  : مّوس

نم ،و  یگرزب رترب و  وت  ایادـخ  مهاوخ ، یم  وت  زا  ار  تناگدـننک  تدابع  رواب  ،و  تناگدیـسرت رادرک  ،و  تنارکاـش ییابیکـش  ایادـخ 
اه هتساوخ  نیا  ياطع  ،و  تسرف دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  ایادخ  ، مراوخ ةدنب  نم  ،و  يا هدوتـس  زاین و  یب  وت  ، متـسدیهت اونیب و  ةدنب 
رب ایادـخ  ، زیزع يا  ما  یناوتاـن  رب  تناوت  هب  ما ، یناداـن  رب  تا  يراـبدرب  هب  ،و  ما یتسدـیهت  رب  تا  يرگناوـت  هب  راذـگب  تنم  نم  رب  ار 

، تسرف دورد  هدیدنسپ  نانیشناج  نآ  شنادناخ  دّمحم و 
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.نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  نک  تیافک  هدرک  مبات  یب  هک  يزیچ  هب  تبسن  ترخآ  ایند و  ياهراک  زا  ارم  و 

نیرت عماـج  زا  اـعد  نیا  هک  تسادـیپ  وا  لـقن  زا  ،و  هدرک لـقن  « لاـبقا » باـتک رد  ار  اـعد  نیا  مـه  سوواـط  نـبا  دّیـس  : دـیوگ فـلؤم 
.دناوخ ار  نآ  ناوت  یم  تاقوا  مامت  رد  و  تساهاعد ،

[ دنناوخب ار  اعد  نیا  تسا  بحتسم  بجر  هام  زور  ره  رد  : هدومرف یسوط  خیش  : مراهچ ]

: دنناوخب ار  اعد  نیا  تسا  بحتسم  بجر  هام  زور  ره  رد  : هدومرف یسوط  خیش  : مراهچ

ياهتبهوم ،و  هتـسجرب ياهتمعن  ،و  ریگارف تردـق  ،و  هدرتسگ تمحر  ،و  هدـش تمـسق  ياهاطع  ناوارف و  ياهتمعن  بحاص  يا  ایادـخ 
زا ،و  دـننزن شلثم  يا  هنومن  لاـثم و  هب  ،و  دوشن فصو  يزیچ  اـب  تهابـش  هب  هکنآ  يا  ، روخرد تاـیانع  ،و  اـبیز ياهـششخب  ،و  گرزب

،و درک زاغآ  دومن و  يروآون  و  دروآ ، نخـس  هب  دومن و  ماـهلا  ،و  داد يزور  دـیرفآ و  هکنآ  يا  ، ددرگن بولغم  يا  هجنپ  چـیه  يوس 
ناوارف دیشخب و  تمعن  ،و  دناسر دروآ و  تّجح  دومن و  راوتسا  داد و  کلـش  ،و  داد هزادنا  وکین  داد و  هزادنا  ،و  تفر الاب  دش و  رترب 

رد و  تشذگرد ، اه  هدید  هاگدـید  زا  سپ  ، الاب تّزع  رد  هک  يا  ، دیـشخب ینوزف  دومرف و  اطع  ،و  تخاس نوزفا  دیـشخب و  دـنادرگ و 
ییاتمه شتنطلـس  هصرع  رد  وا  يارب  سپ  تسا  هناگی  ییاورنامرف  رد  هکنآ  يا  ، تفر نوریب  راکفا  ۀغدغد  زا  سپ  دش  کیدزن  فطل 

قیاقد و شتبیه  هوکـش  رد  هکنآ  يا  ، تسین يّدـض  شهاگیاج  تمظع  رد  وا  يارب  سپ  ، تساـهنت یـشنمگرزب  اـهتمعن و  هب  ،و  تسین
ربارب رد  هراسخر  هکنآ  يا  ، تسا هدـناماو  قیالخ  نیبزیت  ناگدـید  شتمظع  كرد  ربارب  رد  ،و  هدـش نادرگرـس  اـه  هشیدـنا  فیاـطل 

هب مهاوخ  یم  وت  زا  ، تسا هدـش  ناساره  شـسرت  زا  اهلد  ،و  هتـشگ نتورف  شا  یگرزب  ربارب  رد  اهندرگ  ،و  هداتفا يراوخ  هب  شتلـالج 
هک يا  هدعو  نآ  هب  ،و  تسین هتسیاش  وت  يارب  زج  هک  شیاتس  نیا  قح 
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تنامـض تدوخ  رب  ناگدـننکاعد  يارب  ار  نآ  تباـجا  هچنآ  هب  يا و  هدرک  دـنب  ياـپ  نآ  هب  ار  دوخ  ، نینمؤـم زا  تناگدـنناوخ  يارب 
متاـخ دّـمحم  رب  ، راوتـسا يورین  بحاـص  يا  ، ناـسرباسح نیرت  کـباچ  يا  ، ناـیانیب نیرتاـنیب  يا  ، نایاونـش نیرتاونـش  يا  يا ، هدومن 

رد هک  يزیچ  نیرتهب  ،و  نک نم  بیـصن  يا  هدرک  تمـسق  هک  ار  يزیچ  نیرتهب  هام  نیا  رد  ،و  تسرف دورد  شتیب  لها  رب  ناربماـیپ و 
یتخبـشوخ هب  ار  ناشراک  هک  نانآ  ةرمز  رد  ، نک متخ  یتخبـشوخ  هب  نم  يارب  ار  نآ  ،و  نک متح  نم  رب  يا  هدومن  متح  دوخ  ياـضق 

خزرب خساپ  شسرپ و  زا  ،و  هدیزرمآ لاحشوخ و  ناریمب  ،و  نک ما  يزور  ناوارف  یتایانع  اب  هارمه  یگدنز  ما  هدنز  ات  ،و  يدومن متخ 
ناگدـنهد هدژم  هـک  ار  ریـشب  رـشبم و  نـک و  رود  نـم  زا  ار  ناـگدرم  لاؤـس  رب  رومأـم  هتـشرف  ود  رکنم  ریکن و  و  شخب ، ما  ییاـهر 

میارب یگرزب  ییاورناـمرف  شوخ و  یگدـنز  هد و  رارق  يراوـمه  هار  تشهب  يدونـشخ و  بناـج  هب  میارب  ،و  ناـیامنب نم  هب  دـنتداعس 
.تسرف رایسب  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  ،و  امرف رّرقم 

.دوش یم  هدناوخ  مه  هعصعص  دجسم  رد  هک  تسا  ییاعد  اعد  نیا  : دیوگ فلؤم 

[ تسا هذمآ  نوریب  هسّدقم  ۀیحان  زا  نامثع  نب  دّمحم  رفعج  یبا  تسد  هب  هک  ار  ییاعد  دناوخب  : مجنپ ]

عیقوت نیا  هنع  هّللا  یـضر  دیعـس  نب  نامثع  نب  دّمحم  رفعج  یبا  ریبک  خیـش  تسد  هب  هسّدقم  ۀـیحان  زا  هک  هدرک  تیاور  خیـش  : مجنپ
: ناوخب بجر  ياهزور  زا  زور  ره  هک  دمآ  نوریب  [ فیرش سیون  تسد  ینعی  ] فیرش

تسا یگشیمه  شا  ینابرهم  رایسب و  شتمحر  هک  ادخ  مان  هب 

وت زار  نیما  هک  ناـنآ  ، دـنناوخ یم  نآ  هب  ار  وت  ترما  ناـیلوتم  هک  ییاـهاعد  ماـمت  یناـعم  قح  هب  ، منک یم  تساوخرد  وـت  زا  ایادـخ 
زا هچنآ  قح  هب  مهاوخ  یم  وت  زا  ، دنـشاب یم  تا  یگرزب  ناگدننکراکـشآ  تیورین و  ناگدـننک  ناـیب  ،و  دـنداش وت  رما  هب  و  دنتـسه ،

هک تتاماقم  تایآ و  ،و  تدیحوت ياه  هیاپ  تتاملک و  نداعم  يداد  رارق  ار  نانآ  سپ  ، دش هتفگ  ناشیا  هرابرد  تتیشم 
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ناگدـنب و ناشیا  کنیا  زج  تسین  یتوافت  اهنآ  وت و  نیب  ، تدسانـشب هکره  دسانـش  اهنآ  اب  ار  وت  ، تسین ییاج  رد  اهنآ  يارب  یلیطعت 
ناهاوگ و ناوزاب و  نانآ  ، تسوت بناج  هب  ناشماجنا  وت و  زا  ناشزاغآ  ، تسوت تسد  هب  ناشراک  ندش  هتـسبوزاب  هک  دـناوت  ةدـیرفآ 

وت زج  يدوبعم  هک  دش  راکـشآ  ات  یتشابنا  نانآ  تقیقح  اب  ار  تنیمز  نامـسآ و  ، دـنا ناسرزاب  نانابهگن و  ناعفادـم و  ناگدنـشخب و 
دّـمحم و رب  هک  مهاوـخ  یم  وـت  زا  ياـه  هناـشن  تاـماقم و  هب  تتمحر و  زا  تّزع  ياـههاگیاج  هب  اـهنیا و  ۀـمه  قـح  هب  سپ  ، تـسین

هدـننکادج يا  ، يروتـسم ،و  ناهن نیع  رد  رهاظ  يا  روهظ ، نیع  رد  ناه  نیا  ، ییازفیب میرادـیاپ  نامیا و  رب  ،و  یتسرف دورد  شنادـناخ 
ره دـنبزرم  ، هیبشت نودـب  هدـش  هتخانـش  يا  دوش و  كرد  شدوجو  ياـفرژ  هکنیا  نودـب  هدـش  فصو  يا  ، یکیراـت ییانـشور و  نیب 
وت ریغ  يدوبعم  ، هدش مگ  ره  ةدـننک  مگ  هرامـش و  ره  هدـننک  هرامـش  ،و  تسه هچره  شخب  یتسه  ، ریذـپ یهاوگ  ره  هاوگ  ، دودـحم
دوخ هب  يا  ، نادواج يا  ، هدید ره  زا  هدیـشوپ  يا  ، یجنگنرد ییاج  هب  يریذپن و  یگنوگچ  هک  يا  يدوج ، یـشنمگرزب و  لها  ، تسین

ناگتـشرف ،و  تا هدرپ  رد  ياـهناسنا  ،و  تا هدـیزگرب  ناگدـنب  رب  ،و  تسرف دورد  شنادـناخ  دّـمحم و  رب  ، هتـسناد ره  ياـناد  هدـنیاپ و 
زا سپ  هچنآ  ،و  مّرکم هام  گرزب و  هام  نامه  ام  نیا  رد  ام  رب  نادرگ  كرابم  ،و  تشرع درگادرگ  هدیشک  فص  ناعاجـش  ،و  ّتبرقم

ماجنا هب  ار  نامیاهدـنگوس  ،و  امرف راشرـس  ار  ام  ياهبیـصن  ،و  نک ناوارف  ام  رب  ار  تیاعتمعن  هام  نیا  رد  ، مرتحم ياـههام  زا  تسا  نیا 
زور رب  نوچ  هک  ترت  یمارگ  رت و  میظع  ،و  رت گرزب  رت و  گرزب  مسا  قح  هب  ، ناسرب
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و میناد ، یمن  ام  ار  هچنآ  یناد و  یم  وت  ار  هچنآ  زرمایب  نامناهانگ  زا  ،و  تشگ کیرات  يدراذگ  بش  رب  نوچ  دـش و  نشور  يداهن 
ّتنم تهّجوت  نسح  هب  ام  رب  ،و  امرف تیافک  يا  هدومن  رّدقم  هک  یثداوح  زا  ار  ام  ،و  يرادهاگن نیرتهب  هب  نک  ظفح  ناهانگ  زا  ار  ام 

،و هد تکرب  يا  هدوـمرف  رّدـقم  هک  يا  هزادـنا  هب  ناـمیاهرمع  هب  ،و  نکم عـنم  تریخ  زا  ار  اـم  ،و  راذـگماو تدوـخ  ریغ  هب  و  راذـگ ،
اهزور و ناضمر و  هام  هب  ،و  رامگ راک  هب  نامیا  نسح  اب  ار  ام  ،و  هدـب ناما  اـم  هب  دوخ  بناـج  زا  ،و  هد ناـماس  ار  اـم  ناـهنپ  ياـهزار 

.يراوگرزب تلالج و  ياراد  يا  ، نامناسرب نآ  زا  سپ  ياهلاس 

[ تسا هدمآ  نوریب  مساقلا  وبا  خیش  تسد  هب  هسّدقم  ۀیحان  زا  هک  ار  ییاعد  دناوخب  : مشش ]

: هدش رداص  بجر  ماّیا  رد  اعد  نیا  هللا  همحر  مساقلا  وبا  خیش  تسد  هب  هسّدقم  ۀیحان  زا  : هک هدومن  تیاور  خیش  : مشش

دّمحم نب  یلع  شدـنزرف  و  (، داوـج ع ماـما  ) مّود یلع  نب  دّـمحم  ، بجر هاـم  دوـلوم  ود  ّقـح  هـب  مـنک  یم  تساوـخرد  وـت  زا  ! ایادـخ
وا يوس  زا  اـهنت  یکین  هکنآ  يا  ، بّرقت نیرتهب  هب  میوج  یم  بّرقت  وت  بناـج  هب  ماـما  ود  نآ  ۀلیـسو  هب  يداـه ع)و  ماـما   ) هدـیزگرب

ار وا  شناهانگ  هک  يراک  تیصعم  هشیپ  مرج  شهاوخ  مهاوخ  یم  وت  زا  ، تسا هدش  تبغر  تسوا  دزن  هچنآ  رد  اهنت  ،و  هدش هتساوخ 
زا ، تخیمآ مه  هب  تخـس  ياهالب  اب  شروما  ،و  دـش ینالوط  هانگ  رب  شتداع  سپ  هدیـشک ، تراسا  هب  ار  وا  شبویع  ،و  هدومن كاله 

يالوم اریز  ، تسوا ندرگ  رب  هچنآ  زا  تشذگ  ، شتآ زا  شناج  ییاهر  ، هانگ زا  ندـش  هدـنک  ، تشگزاب یبوخ  هبوت و  : دـهاوخ یم  وت 
هب هام  نیا  رد  ارم  هک  ، تیالاو لیاسو  ،و  تفیرـش لـئاسم  قح  هب  مهاوخ  یم  وت  زا  ! ایادـخ.یتسه وا  دـیما  وزرآ و  نیرت  گرزب  وت  نم 

تعانق يا  هدومن  شا  يزور  هچنآ  هب  هک  ینک  تیانع  نم  هب  یسفن  ،و  يریگورف تا  هدش  میسقت  تمعن  ،و  تسا هدرتسگ  تمحر 
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.ددرگزاب تسوا  تبقاع  هچنآ  هب  ،و  دسر ترخآ  هب  دیآرد و  روگ  هب  هک  یهاگ  ات  دزرو 

[ نک ترایز  ار  رازم  بحاص  ترایز  نیا  هب  یشاب  هک  فیرش  ياههاگترایز  زا  یهاگترایز  ره  رد  بجر  هام  رد  : متفه ]

هک : هدرک تیاور  تسا  ( جـع ) رمالا بحاص  ترـضح  صاخ  بیان  هک  هنع  هللا  یـضر  حور  نب  مساقلا  وبا  باـنج  زا  خیـش  زین  :و  متفه
: دومرف

دراو نوچ  سپ.نک  ترایز  ار  رازم  بحاص  تراـیز  نیا  هب  یـشاب  هک  فیرـش  ياـههاگترایز  زا  یهاـگترایز  ره  رد  بجر  هاـم  رد 
: وگب يوش  یم  مرح 

،و دومرف بجاو  دوب  ضرف  ام  رب  ناشیا  قح  زا  هک  ار  هچنآ  ،و  درک رـضاح  شیایلوا  رـضحم  رد  بجر  هام  رد  ار  ام  هک  ار  ادخ  ساپس 
رد اهنآ  ةدعو  هب  ، يدومن رضاح  ناشیا  رضحم  هب  ار  ام  هک  نانچ  ! ایادخ ، شخبتاجنرپ نانیـشناج  ،و  ادخ ةدیزگرب  دّمحم  رب  ادخ  دورد 

دیواج تشهب  یگـشیمه و  هناخ  هب  دورو  زا  هکنآ  یب  ، امرف دراو  ناشدوجو  ضیف  نانآ و  دورو  هاـگیاج  هب  ار  اـم  ،و  نک اـفو  اـم  قح 
خزود و زا  ما  يدازآ  متجاح  ، مدرک هیکت  امـش  هب  متجاح  شهاوخ و  رد  ما و  هدمآ  امـش  دصق  هب  نم  ، امـش رب  مالـس  ،و  میوش هدـنار 

تسوکین هچ  ، نات ییابیکش  رطاخ  هب  امـش  رب  مالـس  ،و  ناتراکوکین ناوریپ  اب  هام  ره  ، تسا يدبا  ۀناخ  رد  امـش  رانک  رد  نتفرگ  ياج 
.تسامش تسد  هب  شرییغت  رایتخا و  هچنآ  رد  میامش  دنموزرآ  هدنهاوخ و  نم  ، ترخآ ۀناخ  نیا 

امش زار  هب  نم  ، دریذپ ماجنا  دننک  مک  دیازفیب و  اه  محر  ار  هچنآ  ،و  دریذپ نامرد  رامیب  دوش و  ناربج  یگتسکش  « امش ۀلیسو  هب  » اهنت
ندش اور  متاجاح و  هارمه  هب  مدرگزاب  امش  مرح  زا  هکنیا  رد  مهد  یم  دنگوس  امش  هب  ار  ادخ  ،و  ممیلـست ناتراتفگ  هب  مراد و  نامیا 
مالس ،و  اهنآ حالصا  امش و  دزن  میاهراک  هارمه  هب  اهنآ و  ياه  یتخس  ندش  رود  ناشندمآرب و  هناّقفوم  ناشندیسر و  اضما  هب  اهنآ و 

امش بناج  اب  شهار  ،و  ددرگزاب امش  يوس  هب  هرابود  دهاوخ  یم  ادخ  زا  ، هدرپس امش  هب  ار  شجیاوح  يا  هدننک  عادو  مالـس  امـش  رب 
دنادرگرب ارم  ادخ  هکنیا  ،و  دوشن عطق 
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گرم و ندسر  ات  ، هدوسآ تحار و  هدرتسگ و  شوخ و  یهاگتسیز  ،و  زبسرس ییاج  هب  ، رپ یتسد  اب  هجو و  نیرتهب  هب  امش  رـضحم  زا 
بآ ،و  روهط بارـش  ندیـشون  ،و  موادـم ياهیندروخ  ،و  يدـبا ةدـنیآ  یگنز  ،و  یلزا تمعن  زاـن و  رد  یهاـگیاج  ،و  ماجنارـس نیرتهب 

ات ، امش رب  شتاّیحت  تاکرب و  ادخ و  تمحر  دهدن و  تسد  یلالم  یگتسخ و  شندیـشون  زا  هک  ، راب کی  راب و  دنچ  ندیـشون  ، اراوگ
رب شتاّیحت  اهدورد و  تکرب و  ادخ و  تمحر  ،و  امش هرمز  رد  ندش  روشحم  ،و  ناتتموکح رد  يراگتسر  ،و  امش رضحم  هب  متشگزاب 

.تسا یلیکو  وکین  تسا و  سب  ار  ام  وا  ،و  امش

[ مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  بجر  هام  رد  زور  ره  ياعد  : متشه ]

هک تسیرگ  هدجـس  لاح  رد  درک و  هدجـس  ردق  نآ  هچ  تسا  داّجـس  هب  فورعم  هک  نارکذ  نب  دّمحم  زا  سوواط  نبا  دّیـس  : متـشه
هام نیا  رد  ارم  تسا  بجر  هاـم  هاـم  نیا  دوش  تیادـف  مدرک  ضرع  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هب  : تفگ هک  هدرک  تیاور  دـش  اـنیبان 
رد بجر  زا  زور  ره  رد  »و  میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب  » سیونب : دومرف ترـضح  ، دـشخب دوس  نآ  هب  ارم  یلاعت  قح  هک  نک  میلعت  ییاعد 
يا ، میوج ینمیا  يّرـش  ره  رد  شمـشخ  زا  ،و  مراد دیما  وا  زا  ار  يریخ  ره  هکنآ  يا  وگب : بش  زور و  ياهزامن  زا  سپ  ماش  حـبص و 

دهاوخن و وا  زا  هکره  هب  هکنآ  يا  ، دشخب یم  دهاوخب  وا  زا  هکره  هب  هکنآ  يا  ، دنک یم  اطع  رایسب  دزم  كدنا  تدابع  ربارب  رد  هکنآ 
نم هب  ار  ترخآ  ریخ  ایند و  ریخ  ۀـمه  وت  زا  متـساوخرد  اب  ، تسا تمحر  ینابرهم و  يور  زا  شیاـطع  دـشخب ، یم  زین  دسانـشن  ار  وا 

زا ،و  درادـن یتساـک  يدرک  اـطع  وت  ار  هچنآ  اریز  ، نادرگزاـب ار  ترخآ  ةرـش  اـیند و  ةرـش  ۀـمه  وـت  زا  متـساوخرد  اـب  ،و  نک تیاـنع 
ار اعد  نیا  تفرگ و  پچ  ۀجنپ  رد  ار  دوخ  فیرش  ( تروص ياهوم  ) نساحم ترـضح  : تفگ يوار.میرک  يا  يازفیب  نم  رب  تناسحا 

: تفگ نیا  زا  سپ  ،و  دناوخ تسار  تسد  ةراشا  تشگنا  نداد  تکرح  هارمه  يراز  یگدنامرد و  تلاح  اب 
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.نک مارح  خزود  شتآ  رب  ار  منساحم  ، مرک اطع و  ياراد  يا  ، دوج ششخب و  ياراد  يا  ، يراوگرزب یگرزب و  ياراد  يا 

([ (ص ربمایپ زا  لوقنم  رکذ  : مهن ]

: دیوگب هبترم  دص  بجر  ام  رد  هکره  : هدش تیاور  ربمایپ  زا  : مهن

نآ و.مدرگ  یم  زاب  وا  يوس  هب  ،و  دشاب یمن  یکیرش  شیارب  ، هناگی تسوا  ، تسین وا  زج  يدوبعم  هک  ییادخ  زا  مهاوخ  یم  شزرمآ 
باوث : دـیوگب هبترم  دـصراهچ  هکره  ،و  دـنک شزرمآ  تمحر و  هب  متخ  ار  شراک  ناـیاپ  یلاـعت  قح  ، دـناسر ماـجنا  هب  هقدـص  اـب  ار 

.دسیونب وا  يارب  ار  دیهش  دص  تداهش 

[ هللا الا  هلا  هبترم ال  رازه  زور  ره  : مهد ]

هوکـشرپ دنمتّزع  يادـخ  تسین ، ادـخ  زج  يدوبعم  : دـیوگب هبترم  رازه  بجر  هام  رد  هکره  : هدـش تیاور  ترـضح  نآ  زا  زین  :و  مهد
.دنک انب  تشهب  رد  رهش  دص  شیارب  ،و  دنک تبث  وا  يارب  کین  راک  رازه  دص 

[ بجر هام  رد  زور  ره  رافغتسا  : مهدزای ]

ادـخ زا  : دـیوگب هبترم  داتفه  مه  ( هاگماش ) نیـسپ نامز  رد  ،و  هبترم داتفه  ، حبـص ماگنه  هب  بجر  هام  رد  هکره  ، هدـش تیاور  : مهدزاـی
: دیوگب دنک و  دنلب  ار  اهتسد  ، دناسر نایاپ  هب  نوچ  مدرگ و  یم  زاب  وا  هب  مبلط و  یم  شزرمآ 

خزود شتآ  ، بجر هام  تکرب  هب  دشاب و  دونـشخ  وا  زا  ادخ  ، دورب ایند  زا  بجر  هام  رد  رگا  سپ  ریذپب  ار  ما  هبوت  زرمایب و  ارم  ایادخ 
.دریگن سامت  وا  اب 

[ دوش هدیزرمآ  ات  دیوگب  هبترم  رازه  : مهدزاود ]

یم شزرمآ  ، اـهیراکهنگ ناـهانگ و  ۀـمه  زا  ، يراوـگرزب یگرزب و  ياراد  يادـخ  زا  : دـیوگب هبترم  رازه  هاـم  نیا  ۀـمه  رد  : مهدزاود
.دزرمایب ار  وا  نابرهم  يادخ  ات.میوج 

[ هللا وه  لق  هروس  ندناوخ  : مهدزیس ]

هام رد  « دـحا هّللا  وه  لق  » ةروس ندـناوخ  يارب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  « لابقا » باـتک رد  سوواـط  نبا  دّیـس  : مهدزیس
دـص بجر  هام  ۀعمج  زور  رد  هکره  : هدرک تیاور  زین  ،و  هدرک لقن  رایـسب  تلیـضف  هبترم  دص  ای  ، هبترم رازه  ای  ، هبترم رازه  هد  بجر 

.دنک ییامنهار  تشهب  هب  ار  وا  هک  دیآ  یم  دیدپ  يرون  شیارب  تمایق  رد  ، دناوخب ار  دیحوت  ةروس  هبترم 

[ دنیبب تشهب  رد  ار  دوخ  هاگیاج  ات  دریمن  دهد  ماجنا  هک  یلمع  : مهدراهچ ]

تعکر رد  هک  بیترت  نیا  هب  دراذگب و  زامن  تعکر  راهچ  ،و  درادب هبور  زور  کی  بجر  هام  رد  هکره  : هدرک تیاور  دّیس  : مهدراهچ

ص:230

 ( ناسآ شراگن  نانجلا (  حیتافم  دیدج  www.Ghaemiyeh.comبختنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1215زکرم  هحفص 285 

http://www.ghaemiyeh.com


ای ، دنیبب تشهب  رد  دوخ  ار  شماقم  ات  دریم  یمن  ، دیحوت ةروس  هبترم  تسیود  مّود  تعکر  رد  دناوخب و  « یـسرکلا هیآ  » هبترم دص  لّوا 
.دنیبب وا  يارب  يرگید 

[ رصع رهظ و  زامن  نیب  بجر  هام  هعمج  زور  رد  تلیضف  اب  يزامن  : مهدزناپ ]

نیا هب  دناوخب  زامن  تعکر  راهچ  رـصع  رهظ و  زامن  نیب  بجر  هام  ۀـعمج  زور  رد  هکره  : هدرک تیاور  ربمایپ  زا  دّیـس  زین  :و  مهدزناپ
: دیوگب راب  هد  سپس  « دیحوت هروس  » هبترم جنپ  »و  یسرکلا هیآ  » راب تفه  »و  دمح » ةروس راب  کی  تعکر  ره  رد  هک  تروص 

.مراد هبوت  تساوخرد  وا  زا  تسین و  وا  زج  يدوبعم  هک  ییادخ  زا  مهاوخ  یم  شزرمآ 

ضوع رد  و  دـسیونب ، کین  راک  رازه  زور  ره  يارب  دورب  ایند  زا  هک  يزور  ات  هدـناوخ  ار  زاـمن  نیا  هک  يزور  زا  وا  يارب  یلاـعت  قح 
،و دنک اطع  دیپس  رهوگ  زا  تشهب  رد  يرـصق  فرح  ره  ياج  هب  ،و  خرـس توقای  زا  تشهب  رد  يرهـش  تسا  هدـناوخ  هک  يا  هیآ  ره 
رد ،و  دشاب هتشاد  لابند  هب  یمـشخ  شیارب  هکنآ  یب  ددرگ  دونـشخ  وا  زا  دروآرد و  وا  يرـسمه  هب  ار  یتشهب  يورابیز  نانز  وا  يارب 

.ثیدح رخآ  ات   ... دهد نایاپ  شزرمآ  تداعس و  هب  ار  وا  ماجنارس  ،و  دیآ رامش  هب  ناگدننک  تدابع  ةرمز 

[ درادب هزور  دشاب  هبنش  هعمج و  هبنشجنپ و  هک  ار  هام  نیا  زور  هس  : مهدزناش ]

نیا مارح  ياههام  زا  یکی  رد  هکره  : هدش تیاور  اریز  ، درادب هزور  دـشاب  هبنـش  هعمج و  هبنـشجنپ و  هک  ار  هام  نیا  زور  هس  : مهدزناش
.دسیون یم  ار  تدابع  لاس  دصهن  باوث  وا  يارب  یلاعت  قح  ، درادب هزور  ار  زور  هس 

[ دناوخب زامن  تعکر  تصش  بجر  هام  مامت  رد  : مهدفه ]

هبترم کـی  تعکر  ره  رد  هک  بیترت  نـیا  هـب  تـعکر  ود  بـش  ره  رد  دـناوخب  زاـمن  تـعکر  تصـش  بـجر  هاـم  ماـمت  رد  : مهدـفه
هدرک و دـنلب  ار  اهتـسد  دـهد  مالـس  نوـچ  ،و  دـناوخب دـیحوت  ةروـس  هبترم  کـی  »و  نورفاـکلا اـهّیا  اـی  لـق  » هبترم هس  »و  دـمح » ةروـس
وا دناریم و  یم  دنک و  یم  هدنز  تسوا  صوصخم  ساپـس  ییاورنامرف و  ، تسا کیرـش  یب  هناگی و  ، تسین ادخ  زج  يدوبعم  : دـیوگب

و تسوا ، يوـس  هب  همه  تشگزاـب  ،و  تسا اـناوت  يراـک  ره  رب  وا  ،و  تسوا تسد  هب  اـهنت  زیخ  ، دریم یمن  زگره  هـک  تـسا  يا  هدـنز 
.تسرف دورد  شنادناخ  هدناوخان و  سرد  ربمایپ  دّمحم  رب  ! ایادخ ، گرزب رترب و  يادخ  ، وا تیانع  هب  زج  تسین  ییورین  شبنج و 
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شاداپ ،و  دـنک تباجا  شیاعد  ادـخ  ، دروآ اجب  ار  لمع  نیا  هکره  ، هدـش تیاور  ربمایپ  زا  ، دـلامب شیوخ  تروص  هب  ار  اهتـسد  سپس 
.دیامرف اطع  وا  هب  ار  هرمع  تصش  جح و  تصش 

[ دیحوت هبترم  دص  اب  هام  نیا  زا  بش  کی  رد  يزامن  : مهدجه ]

دیحوت ةروس  هبترم  دص  زامن  تعکر  ود  رد  ، بجر هام  زا  بش  کی  رد  هکره  : هدـش تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  زا  : مهدـجه
تمحرم وا  هب  تشهب  رد  رـصق  دـص  لمع  نیا  يارب  یلاعت  قح  هتفرگ و  هزور  لاس  دـص  ادـخ  هار  هک ر  تسا  یـسک  دـننام  دـناوخب 

.مالّسلا مهیلع  ناربمایپ  زا  يربمایپ  راوج  رد  يرصق  ره  ، دیامرف

[ دزرمایب هدش  بکترم  نآ  زا  شیپ  هک  یهانگ  ره  یلاعت  قح  دناوخب  هک  يزامن  : مهدزون ]

رد هک  بیترت  نیا  هب  دروآ  ياجب  زامن  تعکر  هد  بجر  ياهبـش  زا  بش  کی  رد  هکره  : هدـش تیاور  ترـضح  نآ  زا  زین  :و  مهدزون
نآ زا  شیپ  هک  یهانگ  ره  یلاعت  قح  دـناوخب  ار  دـیحوت  ةروس  راب  هس  »و  نورفاکلا اهّیا  اـی  لـق  » راـب کـی  »و  دـمح » هروس تعکر  ره 

.ثیدح رخآ  ات.دزرمایب  هدش  بکترم 

[ دشاب اهایرد  بآ  يور  فک  ناتخرد و  گرب  ناراب و  ياه  هرطق  ددع  هب  دنچره  دزرمایب  ار  ناهانگ  هک  یلمع  : متسیب ]

هّللا یلـص  لوسر  ترـضح  : هدش تیاور  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  زا  : هدومرف « داعملا داز  » باتک رد  یـسلجم  ۀمّالع  : متـسیب
اهّیا اـی  لـق  »و« یـسرکلا هیا  »و« دـمح » زا کـی  ره  ، ناـضمر نابعـش و  ، بجر ياـههام  زور  ره  بش و  ره  رد  هکره  : دوـمرف هلآ  هـیلع و 

تـسا هّزنم  : دیوگب هبترم  هس  دـنک و  تئارق  هبترم  هس  ار  « ساّنلا ّبرب  ذوعا  لق  »و« قلفلا ّبرب  ذوعا  لق  »و« دـحا هّللا  وه  لق  و« نورفاکلا »
يادخ ، تسین ادخ  هب  زج  ییورین  شبنج و  تسا و  زیچ  ره  زا  رت  گرزب  ادخ  تسین و  ادخ  زج  يدوبعم  ار و  يادـخ  ساپـس  ادـخ و 

شخبب و ار  نمؤم  نانز  نادرم و  ایادخراب  : هبترم هس  شنادناخ و  دّمحم و  رب  تسرف  دورد  ایادـخ  : دـیوگب هبترم  هس  گرزب و  رترب و 
هرطق ددع  هب  دنچره  ، دزرمایب ار  شناهانگ  یلاعت  يادخ  میوپ  یم  وا  يوس  هب  میوج و  یم  شزرمآ  ادخ  زا  : هبترم دـصراهچ  زرمایب و 

ياهبـش زا  بش  ره  رد  هک  هدومرف  یـسلجم  ۀمّالع  زین  و.ثیدح  رخآ  ات  ، دـشاب اهایرد  بآ  يور  فک  ناتخرد و  گرب  ناراب و  ياه 
.هدش دراو  تسین ) ادخ  زج  يدوبعم  «) هّللا ّالا  هلا  «ال  نتفگ هبترم  رازه  هام  نیا 

([ بئاغرلا هلیل  ) بجر هام  ۀعمج  بش  نیلوا  لامعا  ]

زا رایـسب  تلیـضف  اب  یلمع  نآ  يارب  دـنیوگ و  یم  ( ناگدادـلد بش  ینعی  «) بئاـغرلا هلیل  » ار بجر  هاـم  ۀـعمج  بش  نیلوا  هک  نادـب 
هدرک لـقن  « هرهز ینب  ةزاـجا  » رد یلح  ۀـمّالع  »و  لاـبقا » باـتک رد  دّیـس  ار  نآ  هک  هدـش  دراو  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  لوـسر  ترـضح 

زا یضعب  ، دنا
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دروآ ياج  هب  ار  نآ  هکره  هک  هدش  دراو  نآ  رد  يزامن  زین  ،و  دوش یم  هدیزرمآ  رایسب  ناهانگ  نآ  ماجنا  ببس  هب  هکنیا  نآ  تلیضف 
یم وا  يوس  هب  ایوگ  ینابز  ناـشخرد و  هداـشگ و  يور  اـب  تروص و  نیرتوکین  هب  ار  نآ  باوث  یلاـعت  قح  شربق  لّوا  بش  ماـگنه 

هب ؟ یتسیک وت  دیوگ  یم  هدنب  ، یتفای تاجن  یتخـس  تّدـش و  ره  زا  هک  داب  تراشب  ار  وت  نم  بیبح  يا  : دـیوگ یم  وا  هب  سپ  ، دتـسرف
خساپ !! مدییوبن وت  يوب  زا  رتهب  ییوب  ،و  مدینشن وت  نخس  زا  رت  نیریش  ینخـس  ،و  مدیدن وت  ةرهچ  زا  رتابیز  يا  هرهچ  نم  دنگوس  ادخ 

،و منک ادا  ار  تّقح  ات  مدـمآ  وت  دزن  بشما  يدروآ  ياج  هب  لاس  نالف  زا  ، هام نالف  زا  ، بش نالف  رد  هک  مزامن  نآ  باوث  نم  : دـهدیم
رب يا  هیاس  تمایق  هصرع  رد  ، دوش هدـیمد  تمایق ) روپیـش  ) روص رد  هک  یماگنه  مریگرب و  وت  زا  ار  ساره  ،و  مشاب وت  ییاـهنت  سنوم 

: تسا نینچ  زامن  نیا  تیفیک.دش  دهاوخن  ادج  وت  زا  زگره  ریخ  هک  شاب  لاحشوخ  سپ  ، دنکفا مهاوخ  ترس 

یم ياجب  زامن  تعکر  هدزاود  ، اشع برغم و  زامن  نیب  ام  ، دوش لخاد  هعمج  بش  نوچ  ، يراد یم  هزور  ار  بجر  هام  هبنـشجنپ  نیلوا 
هدزاود »و  ردـق هروـس  » هبترم هس  »و  دـمح » ةروـس هبترم  کـی  تعکر  ره  رد  هک  بیترت  نیا  هـب  مالـس  کـی  اـب  تـعکر  ود  ره  ، يروآ

: ییوگ یم  هبترم  داتفه  يدش  غراف  زامن  زا  هک  یماگنه  یناوخ و  یم  « دیحوت ةروس  » هبترم

: ییوگیم هبترم  داتفه  يور و  یم  هدجس  هب  سپس  تسرف  دورد  شنادناخ  هدناوخان و  سرد  ربمایپ  دّمحم  رب  ! ایادخ

: ییوگ یم  هبترم  داتفه  يراد و  یم  رب  هدجس  زا  رس  هاگنآ  حور  ناگتشرف و  راگدرورپ  تسا  هّزنم  كاپ و 

يور و یم  هدجـس  هب  هرابود  يرتگرزب  رترب و  يادـخ  وت  ، رذـگب یناد  یم  نم  زا  هچنآ  زا  زرورهم و  نم  رب  زرمایب و  ارم  ! اراـگدرورپ
ادـخ تساوـخ  هب  هک  یبـلط  یم  ار  دوـخ  تجاـح  سپـس  حور  ناگتـشرف و  راـگدرورپ  تسا  هّزنم  كاـپ و  : ییوـگ یم  هبترم  داـتفه 

زایتما هام  نیا  رد  نآ  ماجنا  ،و  تسا بحتـسم  بجر  هاـم  رد  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  تراـیز  شاـب  هاگآ.دـش  دـهاوخ  هدروآرب 
نآ ماجنا  هدش  تیاور  هک  ییاج  ات  دراد  تلیضف  بجر  هام  رد  هرمع  ماجنا  هک  هنوگ  نامه  ، دراد یصاخ 
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بش ،و  دوب هدش  فّرشم  هرمع  هب  بجر  هام  رد  مالّسلا  هیلع  داجس  ترضح  : هدش لقن  زین  تسا و  جح  ياتمه  تلیضف  رد  ، هام نیا  رد 
: دش یم  هدینش  ناشیا  نابز  زا  رکذ  نیا  دوب  هدجس  رد  هتسویپ  هک  یلاح  رد  ،و  دناوخ یم  زامن  هبعک  دزن  زور  و 

.دشاب ابیز  وت  يوس  زا  تشذگ  رذگب  سپ  ، هدش گرزب  تا  هدنب  زا  هانگ 

بجر هام  ياهبش  اهزور و  صوصخم  لامعا  : مّود شخب 

[ ّلوا بش  لامعا  ]

تسا دراو  لمع  دنچ  نآ  رد  ،و  تسا یفیرش  بش  : ّلوا بش 

[ دناوخب ار  اعد  نیا  لاله  هدهاشم  ماگنه  رد  : لّوا ]

: دیوگب دنک  هدهاشم  ار  هام  لاله  نوچ  : لّوا

هوکش رپ  دنمتّزع و  يادخ  وت  نم و  راگدرورپ  ( هام يا  ،) هد رارق  مالـسا  تمالـس و  نامیا و  ینمیا و  اب  ام  رب  ار  هام  نیا  عورـش  ! ایادخ
: تفگ یم  دید  یم  ار  بجر  هام  لاله  هک  یماگنه  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  : هدش تیاور  و.تسا 

يرادـهگن بش و  يرادـیب  ناضمر و  ةزور  رب  ،و  ناسرب ناضمر  هام  هب  ار  ام  ،و  هد رارق  تکرب  نابعـش  بجر و  هام  رد  ام  يارب  ایادـخ 
.هدم رارق  یگنشت  یگنسرگ و  ، ناضمر هام  زا  ار  ام  ةرهب  ،و  امرف کمک  مشچ  نتسبورف  نابز و 

[ دنک لسغ  : مّود ]

رد ،و  دبایب ار  بجر  هام  هکره  : هدش تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  زا   . دنک لسغ  دنا  هدومرف  املع  زا  یضعب  هک  نانچ  : مّود
كاپ هدمآ و  نوریب  دوخ  ناهانگ  زا  دوب  هدش  دـلوتم  ردام  زا  هک  يزور  دـننام  نآ  ماجنا  زا  سپ  دـنک  لسغ  نآ  رخآ  طسو و  لّوا و 

.دوش یم 

[ مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ترایز  : موس ]

.دنک ترایز  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ترضح  : موس

[ دروآ اجب  برغم  زامن  زا  دعب  ار  زامن  نیا  : مراهچ ]

هبترم کـی  « دـمح » ةروـس زا  سپ  تعکر  ره  رد  هک  بیترت  نیا  هب   ، دروآ ياـج  هب  زاـمن  تعکر  تـسیب  برغم  زاـمن  زا  سپ  : مراـهچ
ینمیا ربق  باذع  زا  ،و  دنامب ظوفحم  شلام  دالوا و  لها و  دوخ و  ات  ، دـهد مالـس  تعکر  ود  ره  زا  سپ  ،و  هدـناوخ ار  « دـیحوت » ةروس

.درذگب یسرباسح  نودب  قرب  تعرس  هب  طارص  زا  دبای و 

[ دناوخب اشع  زامن  زا  سپ  ار  زامن  نیا  : مجنپ ]
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«أ ةروس هبترم  کی  « دـمح » ةروس زا  سپ  لّوا  تعکر  رد  هک  تروص  نیا  هب  دروآ  ياج  هب  زامن  تعکر  ود  ءاـشع  زاـمن  زا  سپ  : مجنپ
« حرشن مل  «أ  ياه هروس  »و  دمح » ةروس مّود  تعکر  رد  دناوخب و  ار  « دیحوت » ةروس راب  هس  »و  حرشن مل 
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یـس داد  ار  زامن  مالـس  هک  یماگنه  ،و  دناوخب راب  کی  مادکره  ار  « سانلا ّبرب  ذوعا  لق  قلفلا و  برب  ذوعا  لق  »و  دـحا هّللا  وه  لق  و«
: دیوگب هبترم 

.دیامن شکاپ  دزرمایب و  ار  وا  ناهانگ  ، هدش ّدلوتم  ردام  زا  هک  يزور  دننامه  یلاعت  قح  ات  ، دتسرف تاولص  هبترم  یس  »و  هّللا ّالا  هلا  «ال 

[ ...دناوخب تیفیک  نیا  هب  زامن  تعکر  یس  : مشش ]

ةروس هبترم  هس  »و  نورفاکلا اهّیا  ای  لق  » ةروس هبترم  کی  « دمح » ةروس زا  سپ  تعکر  ره  رد  هک  بیترت  نیا  هب  زامن  تعکر  یس  : مشش
، دناوخب ار  « دحا هّللا  وه  لق  »

[ ...دروآ ياج  هب  هدرک  رکذ  « دجهتملا حابصم  » باتک رد  خیش  هک  ار  یلمع  : متفه ]

وبا : بجر لّوا  بش  لمع  : هدومرف باتک  نآ  رد  خیش.دروآ  ياج  هب  هدرک  رکذ  « دجهتملا حابـصم  » باتک رد  خیـش  هک  ار  یلمع  : متفه
هیلع نینمؤملا  ریما  زا  مالّسلا  هیلع  شّدج  زا  مالّسلا  هیلع  شراوگرزب  ردپ  زا  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  بهو  نب  بهو  يرتخبلا 
اهبش نآ  ،و  دزاس غراف  يراک  ره  زا  لاس  لوط  رد  بش  راهچ  ار  دوخ  هک  ، دوب دنیاشوخ  ترـضح  نآ  يارب  هک  ، هدرک تیاور  مالّـسلا 

.نابرق دیع  بش  رطف و  دیع  بش  ، نابعش ۀمین  بش  ، بجر لّوا  بش  : زا دنترابع  بش  راهچ  نآ  درادب و  هدنز  تدابع  هب  ار 

: دناوخب رخآ  ءاشع  زامن  زا  دعب  بجر  لّوا  بش  رد  ار  اعد  نیا  یسکره  تسا  ّبحتسم  هک  هدش  تیاور  مالّسلا  هیلع  اوج  ترضح  زا 

هب نم  ! ایادخ ، دوش یم  یهاوخب  هک  يراک  ره  ،و  ییاناوت يراک  ره  رب  ییاورنامرف و  وت  هکنیا  قح  هب  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ! ایادخ
هب هجوت  يارب  نم  ، ادخ ةداتـسرف  يا  دّمحم  يا  شنادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  ، تمحر ربمایپ  ، دّمحم تربمایپ  ۀلیـسو  هب  منک  یم  ور  وت 
زا نایاوشیپ  دّمحم و  قح  هب  يادخ  دروآرب  ار  متجاح  وت  ببـس  هب  ادخ  ات  ، مروآ یم  يور  وت  هب  ، مراگدرورپ تراگدرورپ و  يادـخ 

دروآرب ار  متجاح  نانآ  رب  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  شنیب  لها 

بش زامن  زا  تغارف  زا  سپ  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترـضح  هک  هدرک  تیاور  دیدح  نب  یلع.هاوخب  ادخ  زا  ار  تتجاح  سپس 
: تفگ یم  نینچ  هدجس  لاح  رد 

یکین رد  ، مدرک تیـصعم  ار  وت  رگا  تسوت  نآ  زا  اهنت  ناهرب  تّجح و  مدرک و  تعاطا  وت  زا  رگا  تسوت  نآ  زا  اـهنت  ساپـس  رکش و 
زج نم  ریغ  زا  هن  تسا و  هتخاس  نم  زا  يراک  هن  ندرک 
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ماگنه هب  يرواـبان  فارحنا و  زا  ! ایادـخ ییاـناوت  يراـک  ره  رب  وت  ، زیچ ره  شخب  یتسه  يا  ، زیچ ره  زا  شیپ  یتسه  يا  ، وت تیاـنع  هب 
نادـناخ دّـمحم و  رب  مهاوخ  یم  وت  زا  ، مروآ یم  هاـنپ  وت  هب  تماـیق  زور  رد  ینامیـشپ  زا  ،و  اـهروگ رد  تشگزاـب  دـنزگ  زا  ،و  گرم
هنامیرک یهاگتـشگزاب  ار  مهاگتـشگزاب  ،و  لدتعم یگرم  ار  مگرم  ،و  یکاپ یگدنز  ار  ما  یگدنز  یهد  رارق  ،و  یتسرف دورد  دّمحم 
نابحاص ،و  تمکح ياه  همـشچ  هک  یناـماما  نآ  ، تسرف دورد  شنادـناخ  دّـمحم و  رب  ایادـخ.دشابن ! ییاوسر  يراوخ و  نآ  رد  هک 

ار میاهراک  ماجنارس  ،و  ریگم تلفغ  رورغ و  تلاح  رد  ،و  رادهگن يدب  ره  زا  نانآ  ۀلیـسو  هب  ارم  ،و  دنا تمـصع  ياه  هشیر  ،و  تمعن
زرمایب نم  رب  ! ایادخ ، مناراکمتس زا  نم  تسا و  ناراگمتس  يارب  تشزرمآ  انامه  اریز  ، وش یضار  نم  زا  و  هدم ، رارق  هودنا  ترـسح و 
نیوـن تتمکح  هدرتـسگ و  تتمحر  اـنامه  ، دـهدن تا  یتساـک  هک  ار  هچنآ  نـک  اـطع  نـم  هـب  ،و  دـناسر یمن  ناـیز  وـت  هـب  ار  هـچنآ 

، یگـشیپاورپ ، لماک یتسردـنت  ، يراذگـساپس ، تعانق ، ینتورف ، تمالـس ، تینما ، یتحار ، شیاـشگ : اـمرف تمحرم  نم  هب  !و  ایادـخ.تسا
ار هکره  ما و  ینید  ناردارب  دـنزرف و  هداوناـخ و  هب  اراـگدرورپ  ار  اـهنیا  ۀـمه  ،و  رکـش ، یناـسآ ، تناتـسود وت و  رب  یتسار  ، یئاـبیکش

.نایناهج راگدرورپ  يا  ، هد تیمومع  نانمؤم  ناناملسم و  زا  مشاب  شدنزرف  دشاب و  مدنزرف  هکره  ،و  دراد متسود  مراد و  تسود 

هب ار  رتو  تعکر  هس  نآ  زا  سپ  ، تسا رتو  زامن  زا  شیپ  بش و  زاـمن  تعکر  تشه  زا  سپ  اـعد  نیا  ندـناوخ  تقو  : هتفگ میـشا  نبا 
يروآ یم  ياج 
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زگره دـهد  ناما  ار  هکنآ  ،و  دریذـپ یمن  نایاپ  شیاه  هنازخ  هک  ار  يادـخ  ساپـس  : وگب يا  هتـسشن  هک  یتلاح  رد  ، يداد مالـس  نوچ 
ناشیاهیدب زا  ،و  يریذپ یم  ار  ناگدنب  هبوت  انامه  ، دوب وت  مرک  هب  منانیمطا  رثا  رد  مدش  یناهانگ  بکترم  رگا  اراگدورپ  دـسرت ، یمن 

بناج هب  اهنت  اهاطخ  زا  نم  ،و  یکیدزن وا  هب  ،و  ینایامن یم  تباجا  ار  تا  هدنناوخ  وت  انامه  ، يزرمآ یم  ار  اهـشزغل  ،و  يرذـگ یمرد 
زا نم  شخب  تاجن  يا  ، ناگدیرفآ ةدـننیرفآ  يا  مراد ، تبغر  وت  يوس  هب  اهنت  اهاطع  زا  ما  هرهب  ندرک  لماک  رد  ،و  مدرگ یم  زاب  وت 

ییوت ، امرف تیافک  اهراک  رد  یماجرفدب  زا  ارم  ،و  نک ناوارف  ار  ما  یلاحشوخ  مدرگ  كانـساره  هک  هچره  زا  نم  هانپ  يا  ، یتخـس ره 
.یناگدنب ةریخذ  يریخ  ره  يارب  ،و  هدش ساپس  تناوارف  ياهاطع  اهتمعن و  رب  هک  ییادخ 

.تسین نآ  لقن  شیاجنگ  ار  ماقم  هک  ، دنا هدرک  رکذ  یصوصخم  زامن  هام  نیا  بش  ره  يارب  املع  شاب  هاگآ  و 

[ بجر هام  لّوا  زور  لامعا  ]

: تسا لمع  دنچ  نآ  رد  تسا و  یفیرش  زور  : بجر هام  لّوا  زور  لامعا 

[ نتفرگ هزور  : لّوا ]

هزور دومرف  رما  دندوب  وا  اب  هک  یناسک  هب  ،و  دش یتشک  راوس  زور  نیا  رد  مالّسلا  هیلع  حون  ترـضح  : هدش تیاور  ، نتفرگ هزور  : لّوا
.دوش یم  رود  وا  زا  هار  لاس  کی  هلصاف  هب  خزود  شتآ  ، درادب هزور  زور  نیا  رد  هکره  و.دنرادب 

[ ندرک لسغ  : مّود ]

.ندرک لسغ  : مّود

[ مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  ترایز  : مّوس ]

نب نیسح  بجر  لّوا  زور  هکره  : هدرک تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ناّهد  ریشب  زا  خیش  ، مالّـسلا هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  : مّوس
.دزرمایب ار  وا  ملاع  يادخ  يدرت  یب  دنک  ترایز  ار  مالّسلا  امهیلع  یلع 

[ هدرک لقن  « لابقا » باتک رد  دّیس  هک  یلّصفم  ینالوط و  ياعد  ندناوخ  : مراهچ ]

.هدرک لقن  « لابقا » باتک رد  دّیس  هک  یلّصفم  ینالوط و  ياعد  ندناوخ  : مراهچ

[ ...تیفیک نیا  هب  « ناملس زامن  » ندناوخ : مجنپ ]

هبترم کی  تعکر  ره  رد  دهد و  مالس  تعکر  ود  ره  زا  دعب  ، دراذگ زامن  تعکر  هد  هک  تروص  نیا  هب  « ناملـس زامن  » ندناوخ : مجنپ
: دیوگب دنک و  دنلب  ار  اهتسد  مالس  ره  زا  سپ  هدناوخ و  ار  « نورفاکلا اهّیا  ای  لق  » هبترم هس  »و  دیحوت » هبترم هس  «، دمح » ةروس
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هدنز تسوا  ،و  دناریم یم  دنک و  یم  هدنز  ، تسوا يارب  اهنت  ساپس  ییاورنامرف و  ، تسا کیرـش  یب  هناگی و  ، تسین ادخ  زج  يدوبعم 
ار هچنآ  و  تسین ، يا  هدـنرادزاب  يدرک  اـطع  هچنآ  زا  ! ایادـخ.تساناوت يراـک  ره  رب  وا  تـسوا و  تـسد  هـب  ریخ  ، دریم یمن  هـک  يا 

زور رد  زین  و.دشکب  دوخ  ةرهچ  رب  ار  اهتـسد  سپـس  ، دنک یمن  زاین  یب  وت  زا  شـشوک  ار  اشوک  صخـش  درادن و  يا  هدنهد  يرادزاب 
: زا سپ  یلو  ، دناوخب تیفیک  نیمه  اب  ار  زامن  نیا  بجر  رهام  ۀمین 

رخآ زور  رد  مه  تسا و  هتفرگن  يدنزرف  يرـصمه و  هک  ، نادنمزاین دوصقم  ، درف ، اتکی ، هناگی : دوبعم : دـیوگب تساناوت  يراک  ره  رب  وا 
زج ییورین  شبنج و  ،و  تسرف دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  ! ایادخ تساناوت  يراک  ره  رب  وا  : زا دعب  دروآ و  اجب  ار  لمع  نیا  هام 

تـسا رایـسب  هک  زامن  نیا  دیاوف  زا  ، بلطب ار  شتجاح  هدیـشک و  دوخ  ةرهچ  رب  ار  اهتـسد  سپ.گرزب  رترب و  يادـخ  ، تسین ادـخ  هب 
تعکر ره  رد  : تسا تعکر  هد  نآ  هک  تسا  يرگید  زامن  بجر  هام  لّوا  زور  رد  ناملـس  يارب  هک  شاـب  هاـگآ  و.دومن  تلفغ  دـیابن 

ناما رد  ناهانگ و  شزرمآ  شا  هدیکچ  هک  ، رایسب تلیضف  اب.دوش  هدناوخ  هبترم  هس  « دحا هّللا  وه  لق  » هروس هبترم و  کی  « دمح » ةروس
نینچمه ،و  تسا نآ  ةدنناوخ  يارب  بنجلا (1) تاذ  يرامیب  یـسیپ و  ماذج و  زا  نتفای  تمالـس  تمایق و  باذع  ،و  ربق ۀنتف  زا  ندنام 

.دنک هعجارم  « لابقا » باتک هب  دهاوخ  یم  هکره  هک  هدرک  لقن  زامن  تعکر  راهچ  زور  نیا  يارب  سوواط  نبا  دّیس 

[ هام نیا  مهد  ات  لوا  ياهتبسانم  ]

دروم نیا  رد  هدنـسیون  راتخم  یلو  هدـش ، عقاو  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  تدالو  یلوق  هب  يرجه  تفه  هاـجنپ و  لاـس  رد  ، زور نیا  رد  و 
هام نیا  موس  زور  رد  مالّـسلا و  هیلع  يداه  ماما  تداعـس  اب  تدـالو  یلوق  هب  لاس 212  رد  هاـم  نیا  مود  زور  رد  و.تسا  رفـص  موس 
زور رد  شاّیع  نبا  لوق  هب  ،و  تسا هداتفا  قاّفتا  ءاّرماس ]  ] يأر نمّرس  رهش  رد  ، راهچ هاجنپ و  تسیود و  لاس  رد  ترضح  نآ  تداهش 

.تسا هدش  عقاو  مالسلا  هیلع  همئالا  داوج  ترضح  تدالو  هام  نیا  مهد 
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[ مهدزیس بش  لامعا  ]

زامن تعکر  ود  تسا  بحتـسم  مهدزیـس  بش  رد  ، ناضمر نابعـش و  بجر و  ياههام  زا  کی  ره  رد  هک  شاـب  هاـگآ  : مهدزیـس بش 
بـش رد  ،و  دنناوخ راب  « دحا هّللا  وه  لق  »و« كرابت »و« سی » ياه هروس  « دمح » ةروس زا  سپ  تعکر  ره  رد  هک  تروص  نیا  هب  دنراذگب 

.تروص نیمه  هب  مالس و  هس  اب  تعکر  شش  مهدزناپ  بش  رد  ،و  مالس ود  اب  تیفیک و  نیمه  اب  تعکر  راچ  : مهدراهچ

هدیزرمآ كرش  زج  شناهانگ  ۀمه  ،و  دبایرد ار  هام  هس  نیا  تلیـضف  مامت  دنک  نینچ  هکره  : هدش تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
.دوش

[ مهدزیس زور  لامعا  ]

یـسک رگا  ،و  هدـش دراو  يرایـسب  باوـث  ، مهدزناـپ مهدراـهچ و  زور  زور و  نیا  ةزور  يارب  تسا و  « ضیبـلا ماـّیا  » لّوا : مهدزیـس زور 
ماع زا  سپ  لاس  یـس  ، روهـشم رب  انب  هام  نیا  مهدزیـس  زور  رد  ،و  درادـب هزور  ار  زور  نیا  دـیاب  ، دروآ اجب  ار  « دواد ّما  » لـمع دـهاوخب 

.تسا هدش  عقاو  همّظعم  ۀبعک  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  تداعس  اب  تدالو  لیفلا 

[ بجر هام  ۀمین  بش  لامعا  ]

: تسا ّبحتسم  لمع  دنچ  نآ  رد  ،و  تسا یفیرش  بش  : بجر هام  ۀمین  بش 

[ ندرک لسغ  : لّوا ]

.ندرک لسغ  : لّوا

[ تدابع هب  يراد  هدنز  بش  مّود : ]

.هدومرف یسلجم  ۀمّالع  هک  نانچ  ، تدابع هب  يراد  هدنز  بش  مّود :

[ مالّسلا هیلع  ادهّشلادیس  ترضح  ترایز  : مّوس ]

مالّسلا هیلع  ادهّشلادیس  ترضح  ترایز  : مّوس

[ ...تتیفیک نیا  هب  زامن  تعکر  شش  : مراهچ ]

.تشذگ مهدزیس  بش  لامعا  رد  هک  یتیفیک  هب  زامن  تعکر  شش  : مراهچ

 ...[ تیفیک نیا  هب  زامن  تعکر  یس  : مجنپ ]

نبا دّیـس  ار  زاـمن  نیا  ،و  دوش هدـناوخ  « دـحا هّللا  وه  لـق  » ةروـس هبترم  هد  »و  دـمح » ةروـس تعکر  ره  رد  هک  زاـمن  تعکر  یـس  : مجنپ
.هدرک تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  رایسب  تلیضف  اب  سوواط 
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[ ...تیفیک نیا  هب  زامن  تعکر  هدزاود  : مشش ]

هیا و« سان » »و« قلف »و« دیحوت »و« دمح » ياه هروس  زا  کی  ره  ، تعکر ره  رد  ،و  مالـس کی  اب  تعکر  ود  ره  ، زامن تعکر  هدزاود  : مشش
: دیوگب هبترم  راهچ  مالس  زا  سپ  ،و  دناوخب هبترم  راهچ  ار  « ردق »و« یسرکلا

.دناوخب دهاوخ  یم  هک  ییاعد  ره  سپس  مدریگن  یتسرپرس  وا  زج  ،و  مزاسن وا  کیرش  ار  يزیچ  اراگدرورپ  ، ایادخ ایادخ 

ناحرس نب  دواد  هک  : هدومرف « حابصم » باتک رد  خیـش  یلو  ، هدرک تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تروص  نیا  هب  ار  زامن  نیا  دّیس 
زا دـعب  تـعکر  ره  رد  ، يروآ یم  اـج  هـب  زاـمن  تـعکر  هدزاود  بـجر  ۀـمین  بـش  رد  : هدرک تـیاور  مالـّـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما  زا 

ذوعا لق  »و« قلفلا ّبرب  ذوعا  لق  «،» دمح » ياه هروس  زا  کی  ره  ، یتفای تغارف  زامن  زا  هک  یماگنه  ،و  هدناوخ هروس  کی  « دـمح » ةروس
: ییوگ یم  هبترم  راهچ  نآ  زا  سپ  ،و  ینک یم  تئارق  هبترم  راهچ  ار  یسرکلا » هیا  »و« دحا هّللا  وه  لق  »و« ساّنلا ّبرب 
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ایادـخ ایادـخ  : یناوخ یم  سپـس  تسا  یفـصو  ره  زا  رتگرزب  وا  تسین و  وا  زج  يدوبعم  تسوا و  صاـخ  ساپـس  ادـخ و  تسا  هّزنم 
.گرزب رترب و  يادخ  زج  تسین  ییورین  دوش  دهاوخ  وا  هچره  ،و  مزاسن وا  کیرش  ار  يزیچ  اراگدرورپ 

.يروآ یم  اج  هب  ار  لمع  نیا  لثم  متفه  تسیب و  بش  رد  نینچمه  و 

[ بجر ۀمین  زور  لامعا  ]

: تسا بحتسم  لمع  دنچ  نآ  رد  ،و  تسا یکرابم  زور  : بجر ۀمین  زور 

[ ندرک لسغ  : لّوا ]

، ندرک لسغ  : لّوا

[ مالّسلا هیلع  ءادهشلا  دّیس  ترضح  ترایز  : مّود ]

ماما ، مدیسرپ مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  زا  : تفگ هک  هدش  لقن  رصن  یبا  نبا  زا  اریز  ، مالّسلا هیلع  ءادهشلا  دّیـس  ترـضح  ترایز  : مّود
.نابعش هام  مامت  بجر و  ۀمین  رد  : دومرف ؟ مینک ترایز  هام  مادک  رد  ار  ، مالّسلا هیلع  نیسح 

[ ناملس زامن  : مّوس ]

: مّوس

.تشذگ لّوا  زور  لامعا  رد  هک  یتیفیک  هب  ناملس  زامن 

[ ...تیفیک نیا  هب  زامن  تعکر  راهچ  : مراهچ ]

: دیوگب درادرب و  اعد  هب  تسد  مالس  زا  سپ  ،و  دناوخب زامن  تعکر  راهچ  : مراهچ

دنزاس و زجاع  ارم  اهشور  اه و  هاگدید  هک  ماگنه  نآ  نم  هاگهانپ  ییوت  ، نانمؤم شخب  تّزع  زا  ، شکرس رگمتس  ره  ةدننکراوخ  يا 
زا هنیآره  دوبن  وت  تمحر  رگا  ،و  يدوب زاین  یب  نم  ندیرفآ  زا  هک  یلاحرد  ، تمحر رهم و  يور  زا  مناج  مسج و  ةدنروآدیدپ  ییوت 
يا ، مدوب ناگدـشاوسر  زا  هنیآره  ، دوبن وـت  يراـی  رگا  ،و  منانمـشد رب  يزوریپ  رد  نم  ةدـننک  دـییأت  ییوـت  ،و  مدوـب ناگدـش  كـاله 

صاخ يدنلب  یگرزب و  تیاهن  هب  ار  شا  یتسه  هکنآ  يا  ، شیاهاج زا  تکرب  ةدنروآ  دیدپ  ،و  شیاه همـشچرس  زا  تمحر  ةدنتـسرف 
زا هجیتـن  رد  دـنا  هداـهن  ندرگ  رب  يراوـخ  غوـی  شربارب  رد  ناـهاشداپ  هکنآ  يا  ، دـنوش یم  زیزع  وا  تزع  هب  شناتـسود  ،س  هتخاـس
هب مهاوخ  یم  وت  زا  ،و  یتخاس نورب  تیایربک  زا  ار  نآ  هک  تدوجو  قح  هب  مهاوخ  یم  وت  زا  ، دنساره رد  شا  هنایوج  ماقتنا  تالمح 

مهاوخ یم  وت  زا  یتفرگرب و  تتّزع  زا  ار  نآ  هک  تیایربک  قح 
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تا یتسه  رب  ناـنآ  همه  هجیتن  رد  ، يدـیرفآ ار  تناگدـیرفآ  همه  نآ  اـب  یتشگ و  هریچ  یتـسه  تموکح  رب  نآ  اـب  هک  تتّزع  قح  هب 
.یتسرف دورد  شتیب  لها  دّمحم و  رب  هک  ، دنراد فارتعا 

.دشخب ییاهر  مغ  هودنا و  زا  ار  وا  یلاعت  قح  دناوخب  ار  اعد  نیا  یهودنا  بحاص  ره  : هدش تیاور 

[ دواد ّما  لمع  : مجنپ ]

ناراکمتـس متـس  عفد  ،و  اهیتخـس ندـش  فرطرب  تاجاح و  ندـمآرب  يارب  ،و  تسا زور  نیا  لامعا  نیرت  مهم  هک  دواد  ّما  لمع  : مجنپ
.تسا ّرثؤم  رایسب 

، مهدزیـس ياـهزور  ، دروآ اـجب  ار  لـمع  نیا  دـهاوخب  نوـچ  : تسا نینچ  هدـمآ  خیـش  « حابـصم » باـتک رد  هچنآ  رباـنب  نآ  تـیفیک  و 
رهظ و زامن  ، ددرگ لخاد  رهظ  تقو  نوچ  دـنک و  لسغ  رهظ  ماـگنه  مهدزناـپ  زور  رد  سپـس  ، درادـب هزور  ار  مهدزناـپ  مهدراـهچ و 

زامن زا  نوچ.دیوگن  نخس  وا  اب  یسک  ،و  دنکن لوغشم  ار  وا  يزیچ  هک  تولخ  ییاج  رد  ، دروآ اجب  وکین  دوجس  ،و  عوکر اب  ار  رـصع 
هبترم هد  ار  یـسرکلا » هیآ  هبترم و« دـص  زین  ار  « دـیحوت » ةروـس هبترم و  دـص  ار  « دـمح » ةروـس ،و  دـنک هلبق  بناـج  هب  ور  ، دـبای تـغارف 

مح ، قسعمح ، هدجـس مح  ، تافاص سی ، ، ناـمقل ، فهک (، ءارـسا ) لیئارـسا ینب  ، ماـعنا » ياـه هروس  دـنک  تئارق  اـهنیا  زا  دـعب  ،و  دـناوخب
« تّقشنا ءامّسلا  اذا  ،ن، کلم ، هعقاو ، حتف ، ناخد

: دیوگب دشاب  یم  هلبق  هب  ور  هک  یلاحرد  ، دوش غراف  اهنیا  زا  نوچ  ،و  نآرق رخآ  ات  ار  نآ  زا  سپ  و 

ناـبرهم و ، يراوـگرزب یگرزب و  ياراد  ، هدـنیاپ دوـخ  هب  هدـنز و  يادـخ  ، تـسین وا  زج  يدوـبعم  هـک  گرزب  يادـخ  دوـمرف  تـسار 
زج يدوبعم  هک  ییادخ  ادخ  داد  یهاوگ  ، تسا هاگآ  يانیب  ياناد  ياونـش  وا  ،و  تسین وا  دـننامه  يزیچ  هک  ، میرک رابدرب و  ، هدنـشخب

زیزع هک  وا  زج  يدوبعم  ، تسا تلادـع  ةدـنراد  اپ  رب  هکنیا  دـنیوا و  ّتینادـحو  ناهاوگ  مه  شناد  ناـبحاص  ناگتـشرف و  تسین و  وا 
يارب اـهنت  ! ایادـخ ، مناـهاوگ زا  تیعقاو  نیا  رب  نم  ،و  دـندناسر مدرم  هب  ار  تقیقح  نیا  شراوـگرزب  ناربماـیپ  ،و  تسین ، تـسا مـیکح 

،و تمعن ،و  یگریچ ،و  راختفا تّزع و  يراوگرزب و  ساپس و  ، تسوت
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،و اهیندیدان اهیندـید و  ،و  یگرزب ،و  ییاتکی ،و  سیدـقت ،و  هیزنت و  یـشخب ، تمعن  ،و  ییابیز ،و  تنطلـس ،و  تبیه ،و  تمحر ،و  تمظع
زا يوش  دونشخ  نآ  هب  هچنآ  ،و  ایند ترخآ و  ،و  رتورف ياهنیمز  تسا و  نیمز  قامعا  رد  هچنآ  ،و  تسا دنلب  ياهنامـسآ  زارف  رب  هچنآ 

رادربنامرف تنامرف و  ماجنا  رب  دنمورین  ،و  تیحو رب  نیما  ۀتـشرف  نآ  تسرف  دورد  لیئربج  رب  ! ایادـخ ، اهتمعن ساپـس و  شیاتـس و  انث و 
تـسرف دورد  لیئاکیم  رب  ایادخ  ، تنانمـشد ةدـننک  دوبان  ، تناربمایپ روای  ، تتاملک ةدـننک  لمح  ، تتمارک ياههاگیاج  اهنامـسآ و  رد 

ۀتـشرف نآ  تسرف  دورد  لیفارـسا  رب  ! ایادـخ ، تتعاط لها  رواـی  هاوخ و  شزرمآ  ،و  تتفأر شیاـمن  يارب  هدـیرفآ  ، تتمحر ۀتـشرف  نآ 
تسرف دورد  ایادخ  ، تساره زا  كانمیب  كانـشیدنا و  ، تنامرف هار  هب  مشچ  نآ  ، تمایق ( روپیـش ) روص بحاص  ،و  تشرع ةدننک  لمح 
لامعا ةدنـسیون  ناراوگرزب  نآ  تناگتـشرف  رب  ،و  هزیکاپ ناکین  نآ  ، راوگرزب ناریفـس  رب  ،و  داهن كاپ  نالماح  نآ  ، شرع نـالماح  رب 

دورد ! ایادـخ ، يراوگرزب تمظع و  بحاـص  يا  ، شناراـی گرم و  ۀتـشرف  ،و  خزود رب  ناگتـشامگ  ،و  تشهب ناگتـشرف  رب  ،و  ناگدـنب
نامردام رب  ! ایادخ ، دیشخب وا  هب  ار  تشهب  ،و  تناگتشرف ةدجس  اب  یتشاد  یمارگ  ار  وا  هک  ، تشنیرفآ ةدیدپ  ، مدآ نامردپ  رب  تسرف 
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يادـخ ، سّدـقم ياههاگیاج  رد  هدـننک  شدرگ  ،و  نایمدآ زا  رترب  ،و  یکرچ زا  هتفای  افـص  ،و  يدـیلپ زا  هزیکاپ  نآ  ، تسرف دورد  اّوح 
طول و طابسا و  فسوی  بوقعی و  قاحسا و  لیعامسا و  میهاربا و  حلاص و  ،و  دوه حون و  سیردا و  ثیش و  لیباه و  رب  تسرف  دورد 
دواد و تولاط و  لفکلا و  يذ  عسی و  سایلا و  سنوی و  نینرقلا و  يذ  رـضخ و  اشیم و  عشوی و  نوراه و  یـسوم و  بّویا و  بیعش و 
نّویراوح و سیجرج و  نوعمـش و  یـسیع و  ریزع و  لایناد و  قوقیح و  اـیمرا و  یتم و  خروت و  ییحی و  ایعـش و  اـّیرکز و  ناـمیلس و 
رب تسرف و  تمحر  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  تسرف و  دورد  دّمحم  نادناخ  دّـمحم و  رب  ! ایادـخ.نامقل هلظنح و  دـلاخ و  ناوریپ و 

تقیقح هب  ، يداتـسرف میهاربا  نادـناخ  میهاربا و  رب  تکرب  تمحر و  دورد و  هک  نانچ  نآ  ، تسرف تکرب  دّـمحم  نادـناخ  دّـمحم و 
لادبا و رب  تسرف  دورد  ! ایادخ ، رگتیاده ناماما  نادیهش و  نادنمتداعس و  ،و  ءایـصوا رب  تسرف  دورد  ! ایادخ ، راوگرزب هدوتـس و  ییوت 
هب ، نادرگ صاخ  ار  شتیب  لها  دّمحم و  شالت و  شـشوک و  لها  ،و  نایاسراپ ناصلخم و  ناگدننک و  تدابع  نادرگناهج و  داتوا و 

فرش و لضف و  نانچ  نآ  ار  وا  ،و  ناسر مالس  ّتیحت و  نم  يوس  زا  شمـسج  حور و  رب  تتامارک و  نیرتگرزب  ،و  تیاهدرد نیرترب 
ناگداتسرف ناربمایپ و  زا  فرش  لها  تاجرد  نیرتالاب  هب  ار  وا  هک  يازفیب  تمارک 

ص:243

 ( ناسآ شراگن  نانجلا (  حیتافم  دیدج  www.Ghaemiyeh.comبختنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1215زکرم  هحفص 300 

http://www.ghaemiyeh.com


تناربماـیپ و تناگتـشرف و و  زا  مدربـن  ماـن  هکنآ  رب  مدرب و  ماـن  هـکنآ  رب  تـسرف  دورد  ! ایادـخ ، یناـسرب تـّبرقم  ناگدـنب  نـیرترب  و 
رارق تیاعد  رب  منارای  ،و  تناتـسآ رد  مناردارب  ار  نانآ  و  ناسرب ، ناشحاورا  رب  ناشیا و  رب  ار  میاهدورد  ،و  تتعاط لـها  تنـالوسر و 

زا ،و  تتمحر يوس  هب  تتمحر  زا  ،و  تدوج يوس  هب  تدوج  زا  تمرک و  يوس  هب  تمرک  زا  ،و  وت زا  میوج  یم  تعافـش  ! ایادخ ، هدب
تـساوخرد هدرک  تساوخرد  وـت  زا  تا  هتـسیاش  ناگدـنب  زا  یکی  هک  ار  هچنآ  ماـمت  مهاوـخ  یم  وـت  زا  ،و  تیوـس هب  تتعاـط  لـها 

يا ، هدیـسرن يدیمون  هب  هدش و  تباجا  هک  یندناوخ  ، دنا هدناوخ  نادب  ار  وت  هچنآ  هب  تمناوخ  یم  هدـشن و  دودرم  هک  ییازفا  تفارش 
يا ، اـشگراک يا  ، تسرپرـس يا  ، اـبیز يا  ، هدنـشخب يا  ، هوکـشاب يا  گرزب  يا  ، مـیرک يا  ، راـبدرب يا  ، ناـبرهم يا  ، هدنــشخب يا  ادـخ 
يا ، زاـس نوگرگد  يا  ، هدـنناخرچ يا  ، ماـقم ـالاو  يا  ، هدـننک دوباـن  يا  ، شخب ینـشور  يا  ، هاـگآ يا  ، هد هاـنپ  يا  ، اهـشزغل ةدـنریگرب 
يا ، شوـپ هدرپ  يا  ، ناـهنپ يا  ، ادـیپ يا  هریچ  يا  ، كاـپ يا  ، یکاـپ يا  ، رادرکوـکین يا  ، ریذــپ شیاتــس  يا  ، اـنیب يا  ، اـناوت يا  ، گرزب
يا ، هدـننادرگزاب يا  ، رگزاـغآ يا  ، راوگرزب يا  هدوتـس  يا  ، زرورهم يا  ، کـیدزن يا  ، شنمگرزب يا  ، ناـبهگن يا  ، دـنمناوت يا  ، ریگارف
يا ، هدنتـسرف يا  ، رگ تیاده  يا  ، هدـنهد يا  ، هدـنریک يا  ، شخب ینوزف  يا  ، شخب اطع  يا  ، شخب ییابیز  يا  ، هدـننک ناسحا  يا  ، هاوگ

هدننیرفآ يا  ، رادهگن يا  ، یگـشیمه يا  ، شخب يدنلب  يا  ، هدننک عفد  يا  ، هدننک عنم  يا  ، هدـننک اطع  يا  ، زاسراوتـسا يا  ، هدـننک داشرا 
دوس رایسب  يا  تسوا  تسد  هب  يدیلک  ره  هکنآ  يا  ، نیرفآطاشن يا  ، هدنهد ناوارف  يا  ، اشگراک يا  ، ریذپ هبوت  يا  ، هدنشخب رایـسب  يا 

رگ هطلس  يا  ، هدننکافو يا  ، هدنهد شاداپ  يا  ، شخب تیفاع  يا  ، شخبافش يا  ، هدنسب يا  ، فوطع يا  ، زرورهم يا  ، ناسر
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، کت يا  ، ورف يا  ، وگریبدت يا  ، رون يا  ، زاین یب  يا  ، اتکی يا  ، شخب ینمیا  يا  ، مالـس يا  ، شنمگرزب يا  ، هدـننک ناربج  يا  ، تّزع اب  يا 
یتمالــس يا  ، رگتروـص يا  ، رترب يا  ، رگزاـغآ يا  ، هدـنامرف يا  ، اـناد يا  ، ثراو يا  ، هدـنزیگنارب يا  ، مدــمه يا  ، رواـی يا  ، سودــق يا 

يا ، رگداد يا  ازفا  يداش  يا  ، راکوکین يا  ، هدننیرفآ يا  ، هدنـشخب يا  ، هنازرف يا  ، اناد يا  ، هشیمه يا  ، رادیاپ يا  ، زرو یتوسد  يا  ، شخب
يا ، ناـگدرم شخب  یگدــنز  يا  ، رواـی يا  ، ناــبیتشپ يا  ، روآدــیدپ يا  ، اونــش يا  ، راذــگ تـّنم  يا  ، رهمرپ يا  ، هدــنهدازج يا  ، رواد
يا ، شخب يزور  يا  ، شخبدوـس يا  ، هدــننک هدــنز  يا  ، هدــنناریم يا  ، هدــننک راوــمه  يا  ، شخب یناــسآ  يا  ، هـنیرید يا  ، هدــنزرمآ

ناربج يا  ، رضاح يا  ، هناگی يا  ، نیمک رد  يا  ، هدننیرفآ يا  ، شخب ياراد  يا  ، هدننکزاین یب  يا  ، سردایرف يا  زاس  ببـس  يا  ، دنمتردق
مـشچ رد  سپ  ، دمآ ، دمآ زارف  رب  تسج و  يدنلب  هک  يا  ، هدنریگ يا  ، هدـننادرگزاب يا  ، سردایرف يا  راوتـسا ، يا  ، رادـهگن يا  ، هدـننک
هکنآ يا  ، تسناد ار  رتادیپان  ناهن و  ،و  دش ینتفایان  سپ  دش  رود  ،و  دمآ رانک  رد  سپ  دش  کیدزن  هکنآ  يا  ، تفرگ ياج  رترب  زادنا 

دهاوـخب هچره  رب  هکنآ  يا  ، تسا ناـسآ  لـه و  سوا  رب  يراوـشد  ره  ره  هکنآ  يا  ، وا تسد  هب  اـه  هزادـنا  تـسوا و  اـب  روـما  ریبدـت 
ةدننادرگزاب يا  ، شـشخب دوج و  بحاص  يا  ، حاورا ةدنزیگنارب  يا  ، دادـماب ینـشور  ةدـندروآدیدپ  يا  ، اهداب ةدنتـسرف  يا  ، تساناوت

ماجنا يا  ، یهاوخ هکره  هب  باسح  یب  شخب  يزور  يا  ، اه هدنکارپ  ةدندروآدرگ  يا  ، ناگدرم ةدـننک  هدـنز  يا  ، هتفر تسد  زا  هچنآ 
دـشابن هک  هاـگنآ  هدـنز  يا  ، هدـنیاپ وخ  هب  هدـنز  يا  ، يراوگرزب یگرزب و  بحاـص  يا  ، یهاوـخ هک  هنوـگره  یهاوـخ  هچنآ  ةدـنهد 

نم و يادخ  يا  ، نیمز اهنامسآ و  ةدنروآ  دیدپ  ، تسین وت  زج  يدوبعم  هک  يا  هدنز  يا  ، ناگدرم ةدننک  هدنز  يا  ، هدنز

ص:245

 ( ناسآ شراگن  نانجلا (  حیتافم  دیدج  www.Ghaemiyeh.comبختنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1215زکرم  هحفص 302 

http://www.ghaemiyeh.com


تکرب دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  ،و  تسرف تمحر  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  تسرف و  دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  ، نم ياقآ 
يراوگرزب و هدوتـس و  هک  نیقی  هب  ، يداتـسرف میهاربا  نادناخ  میهاربا و  رب  ار  شیوخ  تمحر  تکرب و  دورد و  هک  نانچ  نآ  ، تسرف
هب ما  يراز  ،و  وت رب  مدامتعا  رب  ،و  تربارب رد  نم  ینتورف  ییاهنت و  ندوب و  کت  رب  ،و  نم یتسدیهت  ،و  يرادن يراوخ و  رب  رآ  تمحر 

هاـنپ هدـنهانپ  راداـن  هنـسرگ  زیچاـن  تسپ  ياوـنیب  كاـنمیب  ناـسرت  عشاـخ  راوـخ  نـتورف  نآ  ندـناوخ  ، مناوـخ یم  ار  وـت  ، تهاـگرد
ار وا  شنادـمتعم  هکنآ  ندـناوخ  تمناوـخ  یم  ، شراـگدرورپ هاـگرد  هب  هدـنامرد  ، هاـنگ زا  هاوـخ  شزرمآ  ، هاـنگ هـب  فرتـعم  ، يوـج

نیگمغ ۀتخوسلد  نآ  ندـناوخ  تمناوخ  یم  ، هدـش گرزب  شهاک  ناج  درد  و  دـنا ، هتفگ  گرت  ار  وا  شناتـسود  دـنا و  هتـشاذگاو 
،و دوش یم  یهاوخب  هچنآ  ،و  ییاورنامرف هکنیا  قح  هب  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ! ایادخ وج ، هانپ  ةدنامرد  ياون  یب  رادـقم  یب  ناوتان 
ماـقم و نکر و  مرتحم و  رهـش  ،و  مرتحم ۀـناخ  مرتـحم و  هاـم  نیا  مارتـحا  هب  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  و  ییاـناوت ، یهاوخب  هچنآ  رب 
لیعامـسا و میهاربا  هب  ،و  دیـشخب ار  ثیـش  مدآ  هب  هکنآ  يا  ، مالـس شنادـناخ  وا و  رب  هک  دّـمحم  تربماـیپ  قح  هب  ،و  گرزب رعاـشم 

يا ، تخاــس فرطرب  نوـمزآ  زا  سپ  ار  بوـّیا  یلاحدــب  هـکنآ  يا  ،و  دــنادرگزاب بوـقعی  هـب  ار  فــسوی  هـکنآ  يا  ،و  ار قاحــسا 
هب ار  یسیع  ،و  ایرکز هب  ار  ییحی  ،و  دیشخب دواد  هب  ار  نامیلس  هکنآ  يا  ، رضخ شناد  شخب  ینوزف  شردام و  هب  یـسوم  هدننادرگزاب 

رادهگن يا  ، میرم
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ارم ناـهانگ  ۀـمه  و  یتسرف ، دورد  دّـمحم  نادـناخ  دّـمحم و  رب  مهاوخ  یم  وت  زا  ، یـسوم رداـم  دـنزرف  تسرپرـس  يا  ، بیعـش رتخد 
وت زا  ،و  یهد رارق  شیوـخ  تـشهب  شزرمآ و  ناـسحا و  ینمیا و  يدونـشخ و  بجوتـسم  ارم  ،و  یهد مهاـنپ  تباذـع  زا  ،و  يزرماـیب

ار یلکـشم  ره  ،و  ییامن ناسآ  میارب  ار  یتخـس  ره  ،و  ینک زاب  تسا  نم  ةدنهدرازآ  نم و  نایم  هک  يا  هقلح  ره  منک  یم  تساوخرد 
ار نم  رب  دوسح  نمـشد و  ره  ،و  يرادزاب نم  زا  ار  يزواـجتم  ره  ،و  يزاـس اـیوگان  ار  نم  زا  يوگدـب  ره  ناـبز  ،و  ینک راومه  میارب 
نم و نیب  دـهاوخ  یم  ،و  دوش یم  لیاح  متجاـح  نم و  نیب  هک  یعناـم  ره  زا  ارم  ،و  يرادزاـب نم  زا  ار  يرگمتـس  ره  ،و  ییاـمن دوباـن 

روهقم ار  ّربکتم  نیطایـش  يدومن و  راهم  ار  شکرـس  نایرپ  هکنآ  يا  ، ییامرف تیافک  درادزاب  تتدابع  زا  ،و  دزادـنا ییادـج  تتعاـط 
مهاوخ یم  وت  زا  ، يدنادرگزاب نافعـضتسم  زا  ار  نایوج  هریچ  یـشیدنادب  ،و  يدنکفا ّتلذ  كاخ  هب  ار  ناشکندرگ  ندرگ  ،و  یتخاس

ةرمز رد  ار  متجاـح  ندروآرب  هکنیا  یهاوخب  هک  هنوگره  هب  یهاوخب  ار  هچره  تندوـمن  ناـسآ  ،و  یهاوـخ یم  هچره  رب  تتردـق  اـب 
هدجـس وت  يارب  ! ایادخ : وگب راذگب و  كاخ  رب  ار  دوخ  راسخر  فرط  ود  نک و  هدجـس  نیمز  رب  سپـس.یهد  رارق  یهاوخ  یم  هچنآ 

هب مزاـین  ،و  ما یگدـنامرد  ،و  ما يزار  ،و  مشـشوک ،و  ما یتسدـگنت  ،و  ما يراوـخ  رب  روآ  تـمحر  سپ  ، مدروآ ناـمیا  وـت  هـب  ،و  مدرک
.نم راگدرورپ  يا  تیوس 

.تساعد ندش  هدروآرب  ۀناشن  دوخ  نیا  هک  ، نزوس رس  ةزادنا  هب  دنچره  ، دشاب نازیر  کشا  تیاه  هدید  هک  شوکب  و 
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[ مجنپ تسیب و  زور  تبسانم  ]

رد یگلاس  جنپو  هاجنپ  نس  رد  مالّـسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  تداهـش  ، هس داتـشه و  دص و  لاس  رد  : مجنپ تسیب و  زور 
.وش یم  هزات  ناشیا  نایعیش  مالّسلا و  مهیلع  دّمحم  لآ  ياهمغ  هک  تسا  يزور  نآ  ،و  دش عقاو  دادغب  رهش 

[ متفه تسیب و  بش  لامعا  ]

: تسا ّبحتسم  لمع  دنچ  نآ  رد  ،و  تسا تکربرپ  ياهبش  زا  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمایپ  تثعب  بش  : متفه تسیب و  بش 

[ ...تیفیک نیا  هب  زامن  تعکر  هدزاود  : لّوا ]

ره زا  هک  ، تسا یبش  بجر  هام  رد  انامه  : هدـش تیاور  مالّـسلا  هیلع  داوج  ترـضح  زا  : هدومرف « حابـصم » باتک رد  یـسوط  خیـش  : لّوا
هب هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربماـیپ  نآ  حبـص  رد  هک  ، تسا بجر  متفه  تسیب و  بـش  ، نآ تـسا و  رتـهب  دـبات  یم  نآ  رب  باـتفآ  هـچنآ 
نآ رـضحم  هب  ، تسا رّرقم  لاس  تصـش  يراکوکین  شاداپ  ، تسا بش  نآ  رد  لماع  ام  ۀعیـش  زا  هک  یـسک  يارب.دش  ثوعبم  تلاسر 

ۀمین زا  شیپ  اـت  ، یتـفر تحارتـسا  رتـسب  هب  ،و  يدـناوخ ار  اـشع  زاـمن  نوچ  : دومرف تسیچ ؟ بش  نآ  رد  لـمع  : دـش ضرع  ترـضح 
ره رد  يروآ  یم  ياـج  هب  مالـس  کـی  هب  تعکر  ود  ره  زاـمن  تعکر  هدزاود  ،و  يزیخ یمرب  رتسب  زا  یتساوخ  هک  یتعاـس  ره  ، بش

رخآ ات  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  دّـمحم  ةروس  زا  لّصفم  کچوک  یناوخیم و  لّصفم  کچوک  ياه  هروس  زا  يا  هروس  دـمح و  تعکر 
لق »و« قلفلا ّبرب  ذوعا  لق  »و« دمح » ياه هروس  زا  کی  ره  هتسشن  لاح  نامه  رد  ، يدش غراف  تعکر  هدزاود  زا  هک  ینامز  ، تسا نآرق 
اهنآ ۀـمه  لابند  هب  ،و  ناوخب هبترم  تفه  ار  یـسرکلا  هیآ  »و  هانلزنا ّانا  »و« نورفاکلا اهّیا  ای  لق  »و« دـحا هّللا  وه  لق  »و« ساـنلا ّبرب  ذوعا 

: ناوخب ار  اعد  نیا 

رایـسب ار  وا  ، تسا هدوبن  شیارب  زاین  يراوخ و  يور  زا  يروای  ییاورنامرف و  رد  یکیرـش  ،و  هتفرگن رب  يدـنزرف  هک  ار  يادـخ  ساپس 
مانب ،و  تنآرق رد  تتمحر  ياهتنم  تشرع و  ياه  هیاپ  رب  تتّزع  ياـههاگیاج  قح  هب  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ! ایادخ.رامـش گرزب 

هک نک  نانچ  نم  اب  ،و  تسرف دورد  شنادـناخ  دّـمحم و  رب  ، تلماک تاملک  هب  ،و  ترترب رترب  رترب  رکذ  ،و  ترتگرزب رتگرزب  رتگرزب 
هک يزامن  و.تسا  بحتسم  بش  نیا  رد  لسغ  زین  و.یهاوخ  یم  هک  ار  ییاعد  ره  ناوخب  سپس.ینآ  ۀتسیاش 
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مه بش  نیا  رد  دش  رکذ  همین  بش  لامعا  وزج  هدرک و  تیاور  بجر  ۀمین  بش  يارب  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ناحرـس  نب  دواد 
.دوش یم  هدناوخ 

[ مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  ترایز  : مّود ]

هطوطب نب  دّمحم  هّللا  دبع  وبا  هک  نادب  و.دشاب  یم  بش  نیا  لامعا  نیرترب  هک  تسا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  ترایز  : مّود
ۀمانرفـس رد  ، هتـسیز یم  ( نانجلا حـیتافم  فیلأت  نامز  ) نامز نیا  زا  شیپ  لاس  دصـشش  رد  تسا  تنـس  لـها  نادنمـشناد  زا  یکی  هک 
نینمؤملا ریما  ناـمیالوم  كراـبم  ربق  هضور و  ، فرـشا فجن  هب  همّظعم  هّکم  زا  شدورو  ناـیب  رد  « هطوطب نبا  ۀـلحر  » هب بورعم  دوخ 

هلمج زا  : هدش رهاظ  یتامارک  هکرابم  ۀضور  نیا  يارب  ،و  دنتسه یضفار  رهـش  نیا  لها  ۀمه  تسا  هتفگ  ،و  هدومن رکذ  ار  مالّـسلا  هیلع 
هرـصب و ] نیقارع زا  ، تسا [ یناگدـنز بش  اـی  يرادـیب  بش  «] اـیحملا هلیل  » اـجنآ لا  دزن  شماـن  هک  بجر  هاـم  ، متفه تسیب و  بـش  رد 

اـشع زا  سپ  دنوش  یم  رفن  لهچ  ای  یـس  دودح  هک  ار  يریگ  نیمز  جولفم و  لش و  دارفا  ، مور ،و  سراف ياهرهـش  ناسارخ و  ]و  هفوک
.دننام یم  نانآ  نتساخرب  نتفای و  افش  راظتنا  هب  ،و  دننک یم  عامتجا  مدرم  هاگنآ  ، دنروآ یم  مالّسلا  هیلع  یلع  سدقم  حیرض  دزن 

هب مـه  یـضعب  ،و  دـننک یم  توـالت  نآرق  یهورگ  ،و  دـنیوگ یم  رکذ  يا  هدـع  ،و  دـنناوخ یم  زاـمن  ناگدـننک  عاـمتجا  زا  یهورگ 
هک ناریگ  نیمز  نایالتبم و  مامت  ماگنه  نیا  رد  ، درذگب بش  زا  موسود  ای  فصن  هکنآ  ات  ، دنوش یم  لوغـشم  هکرابم  ۀضور  ياشامت 
هّللا ّالا  هلا  :ال  دنیوگ یم  تسین و  نانآ  رد  یصقن  دنتسردنت و  حیحـص و  هک  یلاحرد  دنزیخ  یمرب  ياج  زا  ، دندوب تکرح  زا  مورحم 

تسا يرما  نیا  و  تسا ،) ادخ  ّیلو  یلع  «) هّللا یلو  ّیلع  (،» تسا ادخ  ةداتـسرف  دّمحم  «) هّللا لوسر  دّمحم  (،» تسین ادخ  زج  يدوبعم  )
.فورعم روهشم و 

.مدینش متشاد  دامتعا  ناشراتفگ  رب  هک  نانیمطا  دروم  نامدرم  زا  یلو  ، متفاینرد هضور  نآ  رد  ار  بش  نآ  هچرگ  نم 

یکی ، مدرک هدهاشم  دنتشادن  تکرح  رب  تردق  هک  ار  ریگ  نیمز  رفن  هس  ، تسا ترضح  نآ  ۀناخنامهم  هک  يا  هسردم  رد  نینچمه  و 
اجنیا رد  هتفاین و  نامرد  امش  هنوگچ  ، مدیـسرپ هس  ره  زا  ، دوب ناسارخ  مدرم  زا  یموس  ،و  ناهفـصا یلاها  زا  يرگید  ،و  مور نامدرم  زا 

دوخ يافـش  ،و  دسرب هدنیآ  متفه  تسیب و  بش  ات  میا  هدنام  اجنیا  ، میدرکن كرد  ار  بجر  متفه  تسیب و  بش  ام  : دنتفگ ؟ دـیا هدـنام 
.ددرگ یم  اپرب  زور  هد  تّدم  هب  یگرزب  رازاب  ،و  دنوش یم  عمج  اهرهش  زا  يدایز  مدرم  ، بش نیا  رطاخ  هب  ،و  میریگب ار 
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هب ،و  هدیـسر روهظ  هب  هفّرـشم  دهاشم  نیا  هک  یتامارک  تازجعم و  انامه  هچ  ، ینادـب عقاو  زا  رود  ار  تیاکح  نیا  ادابم  : دـیوگ فلؤم 
حیتافم زا  تمسق  نیا  نتشون  نامز  هب  تبسن  ] هتشذگ لاوش  هام  رد  و.دیآ  رامش  رد  هک  تسا  نآ  زا  رتدایز  رایسب  هدش  لقن  رتاوت  ّدح 

رّهطم مرح  رد  يرمق  يرجه  هس  لهچ و  دصیـس و  رازه و  لاس  [ هللا همحر  یمق  ثّدحم  موحرم  شراوگرزب  ّفلؤم  ۀیلـسو  هب  نانجلا 
هب هس  ره  هک  نز  هس  (، هیلع هّللا  تاولص  ) اضرلا یسوم  نب  یلع  نسحلا  وبا  انالوم  هاصعلا  هّمالا  نماض  و  هادهلا ، همئالا  نماث  ترـضح 
رب رّهطم  ربق  نآ  زا  هزجعم  نیا  ،و  دنتفای افش  ، دوب نوریب  ناکشزپ  ناوت  زا  ناشجالع  ،و  دندوب ریگ  نیمز  نآ  دننام  جلف و  يرامیب  تلع 

ياهبرع يور  هب  بجن  هزاورد  ندش  زاب  ،و  ربا یب  فاص و  نامـسآ  رد  دیـشروخ  ندش  رادیدپ  نوچمه  دـش  راکـشآ  حـضاو و  همه 
عّلطم ناـنآ  يراـمیب  زا  هک  ییاـهرتکد  ،و  دـش ناـیب  مدرم  يارب  هک  ، دوـب نشور  يا  هزادـنا  هب  نز  هس  نیا  نتفاـی  افـش  ،و  نیـشن هیداـب 

قیدصت اهنآ  زا  یـضعب  ،و  دندرک قیدصت  ار  نانآ  هنوگ  هزجعم  نتفای  افـش  ، دنتـشاد رایـسب  تقد  نانآ  ياوادم  رما  رد  هکنیا  اب  ، دندوب
لیصفت هب  ار  اهنآ  ناتساد  ، دوبن لحم  تبسانم  مدع  ،و  راصتخا ۀظحالم  رگا  ،و  دنتشاد مالعا  هتشون  تروص  هب  نانآ  يافش  رب  ار  دوخ 

.مدرک یم  لقن 

شا هدیصق  رد  یلماع  ّرح  خیش  ام  خیش  هدورس  ابیز  هچ 

ببس هب  نارامیب  روک و  يافـش  دننام  و  دشاب * یم  شیادرف  دننام  شزورید  * هدش نایامن  زور  همه  رد  شهاگراب  تاکرب  زا  هچنآ  و 
دشاب یم  شناتسآ  رد  اعد  تباجا  * شتیانع

[ ...اعد نیا  ندناوخ  : موس ]

: دناوخب ار  اعد  نیا  ثعبم  بش  : هدومرف « نیمالا دلب  » باتک رد  یمعفک  خیش  : موس

دّـمحم و رب  یتـسرف  دورد  هک  ، مّرکم لوسر  قح  هب  ،و  مّظعم هاـم  زا  بش  نیا  رد  مظعا ، یّلجت  هب  ، منک یم  تساوـخرد  وـت  زا  ! ایادـخ
نیا رد  هد  تکرب  اـم  رب  ! ایادـخ ، میناد یمن  اـم  و  دـناد ، یم  هکنآ  يا  ، يرتاـناد اـم  زا  نآ  هب  وـت  ار  هچنآ  ، اـم رب  يزرماـیب  ،و  شنادـناخ

تتمارک هب  يداد و  يرترب  تلاسر  فرش  هب  ار  نآ  هک  یبش  ، بش
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دوجوم ،و  نابرهم ياقآ  فیرـش و  تثعب  قح  هب  مینک  یم  تساوخرد  وت  زا  ام  ! ایادخ ، يدروآرب یفیرـش  هاگیاج  هب  ،و  يدومن گرزب 
،و یهد رارق  تهاگـشیپ  ۀـتفریذپ  اهبــش  ریاـس  رد  بـش و  نـیا  رد  ار  اـم  لاـمعا  ،و  یتـسرف دورد  شنادـناخ  دّـمحم و  رب  هـک  ، اـسراپ

شوخ راـتفگ  هب  ار  ناـمیاهلد  ،و  ینادرگ هدیـشوپ  ار  نامیاهیدـب  ،و  ساپـس دروم  ار  ناـمیاهیبوخ  ،و  يرادـب هدـیزرمآ  ار  ناـمناهانگ 
مـشچ رد  وت  ،و  دوش یمن  هدید  دوخ  ،و  ینیب یم  وت  ! ایادخ.ینادرگ ناوارف  یناسآ  هب  دوخ  بناج  زا  ار  نامیاهیزور  ،و  يزاس نامداش 
میروآ یم  هانپ  وت  هب  ! ایادخ.تسا وت  نآ  زا  ایند  ترخآ و  تایح و  تامم و  ،و  تسوت يوس  هب  ماجنارـس  تشگزاب و  ،و  يرترب زادـنا 

زا تتمحر  هب  ار  تشهب  تساوخرد  ایادـخ.میا  هدرک  یهن  نآ  زا  هک  میوش  یلمع  بکترم  هکنیا  زا  ،و  میوش اوـسر  راوـخ و  هکنیا  زا 
سپ ، میراد نیعلا  روح  تساوخرد  وت  زا  ،و  هد هانپ  شتآ  زا  تتردـق  هب  ار  اـم  سپ  ، خزود شتآ  زا  میروآ  یم  هاـنپ  وت  هب  و  میراد ، وت 
رمع ،و  نامگرم ندیـسر  ارف  هاگ  هب  ار  ناملامعا  نیرتوکین  ،و  هد رارق  ام  يریپ  ماگنه  ار  يزور  نیرت  خارف  ،و  امرف ام  يزور  تتّزع  هب 

ناـمتلزنم رب  تهاگــشیپ  رد  دــیامن و  نامدــنم  هرهب  تدزن  رد  دــنک و  کـیدزن  تیوـس  هـب  ار  اــم  هـچنآ  رد  تتعاــط و  رد  ار  اــم 
ّتنم ام  رب  ات  راذـگماو  تقلخ  زا  يدـحا  هب  ار  ام  ،و  نادرگ وکین  ار  ناـمتفرعم  اـهراک  تـالاح و  ۀـمه  رد  ،و  نادرگ ینـالوط  ، دـیازفا

ۀمه و  نامنادنزرف ، نامناردـپ و  هب  نک  زاغآ  شـشخب  ،و  امرف لّضفت  نامترخآ  ایند و  تاجاح  مامت  نتخاس  هدروآرب  هب  ام  رب  ،و  دـهن
! ایادخ.نانابرهم نیرتنابرهم  يا  ، میدرک تساوخرد  دوخ  يارب  وت  زا  هچنآ  ۀمه  رد  ، نامنامیا اب  ناردارب 
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ام رب  يزرمایب  ،و  یتسرف دورد  دّـمحم  نادـناخ  دّـمحم و  رب  هک  ، تا هنیرید  ییاورناـمرف  ،و  تگرزب ماـن  هب  مینک  یم  تساوخرد  وت  زا 
نیتسخن ، یتشاد یمارگ  نآ  هب  ار  ام  هک  تسا  بجر  مّرکم  هام  نیا  ! ایادـخ.دزرمآ یمن  گرزب  زج  ار  گرزب  هک  ارچ  ، ار گرزب  هانگ 

یم تساوخرد  وت  زا  ، مرک شـشخب و  ياراد  يا  ساپـس  ار  وت  سپ  ، يدومن مارکا  اهتّما  نایم  زا  نآ  هب  ار  اـم  هک  ، تسا مارح  ياـههام 
رارقتسا تا  هیاس  رد  سپ  ، يدیرفآ ار  نآ  هک  يرت  یمارگ  رت و  هوکـشاب  رتگرزب  رتگرزب  رتگرزب  مان  قح  هب  ،و  بجر هام  قح  رب  منک 

،و تتعاط ناگدـنراداپرب  زا  هام  نیا  رد  ار  ام  ،و  یتسرف دورد  شکاپ  تیب  لها  دّـمحم و  رب  هک  ، دـسرن وت  ریغ  هب  وت  زا  هک  یمان  ، تفای
راس هیاس  رد  هاگتحارتسا  نیرتهب  دوخ  دزن  ار  ام  هاگیاج  ،و  امرف تیادـه  تسار  هار  هب  ار  ام  ! ایادـخ.یهد رارق  تتعافـش  نادـنموزرآ 

تیقفوم يراگتـسر و  تلاح  هب  ار  ام  ! ایادخ.ییاشگراک وکین  هچ  ،و  یـسب ار  ام  وت  ، هد رارق  تمیظع  ییاورنامرف  یگـشیمه و  تمحر 
لیاسو هب  ایادـخ.نانابرهم ! نیرت  نابرهم  يا  تا  یناـبرهم  هب  ، میـشابن ناـهارمگ  ۀـفیاط  رد  ناگدـش و  بضغ  هورگ  رد  هک  ، نادرگرب

راک ره  زا  يدـنم  هرهب  ،و  هانگ ره  زا  تمالـس  ، منک یم  تساوخرد  وت  زا  ، يا هدومن  متح  دوخ  رب  هک  تتمحر  هب  ،و  تشزرمآ بجوم 
و مدـناوخ ، ار  وت  مه  نم  دـندناوخ و  ار  وت  ناگدـنناوخ  ! ایادـخ.ییامرف اطع  نم  هب  ار  خزود  زا  ییاهر  تشهب و  هب  ندیـسر  ،و  کـین

مه نم  دـندش و  اـیوج  ار  وت  ناگدـنیوج  ،و  مدومن تساوخرد  وت  زا  مه  نم  ،و  دـندرک تساوـخرد  ار  وـت  زا  ناگدـننک  تساوـخرد 
دّـمحم و رب  ! ایادـخ ، تسوت يوس  هب  اعد  ندـناوخ  رد  تبغر  لـیم و  تیاـهن  ،و  يدـیما ناـنیمطا و  دروم  وت  ایادـخ.مدش ! وت  ياـیوج 

، تسرف دورد  شنادناخ 
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يزور ،و  مناـبز رب  زور  بش و  ره  رد  ار  ترکذ  ،و  ما هنیـس  رد  ار  یهاوخریخ  ،و  ما هدـید  رد  ار  ینـشور  ،و  مبلق رد  ار  نیقی  هد  رارق  و 
یگتسبلد ،و  مدوخ رد  ار  ما  يزاین  یب  ،و  ازفا تکرب  يدومن  ما  يزور  هک  هچنآ  رد  ،و  امرف ما  يزور  ار  مارح  ریغ  ّتنم و  یب  ةدرتسگ 

هب ار  ام  هک  ار  يادخ  ساپـس  : وگب ورب و  هدجـس  هب  سپ.نانابرهم  نیرت  نابرهم  يا  تا  ینابرهم  هب  ، هد رارق  تسوت  دزن  هچنآ  رد  ار  ما 
هدجـس زا  رـس  سپ.هبترم  ردص  ات...ساپـس  ساپـس  ، داد نامقیفوت  شتعاط  هب  ،و  دـنادرگ صاخ  شتیالو  هب  ،و  دـش نومنهر  شتفرعم 

: وگب رادرب و 

ناـماما و ۀطـساو  هب  وـت  هب  مدروآ  يور  ،و  مدوـمن داـمتعا  وـت  رب  ما  هتـساوخ  هب  ،و  مدرک دـصق  متجاـح  عـفر  يارب  ار  وـت  نـم  ایادـخ 
ةرمز رد  ار  ام  نادرگ و  ام  يزور  ار  ناشیا  اب  ینیـشنمه  زاس و  دراو  نانآ  هاگیاج  هب  ،و  شخب دوس  ناشتبحم  هب  ار  ام  ! ایادخ.منارورس

.نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  تا  ینابرهم  هب  ، نک تشهب  دراو  نانآ 

.هدومرف رکذ  ثعبم  زور  يارب  سوواط  نبا  دّیس  ار  اعد  نیا 

[ متفه تسیب و  زور  لامعا  ]

،و دـش ثوعبم  يربماـیپ  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هک  تسا  يزور  ،و  تسا گرزب  داـیعا  زا  یکی  : متفه تسیب و  زور 
: تسا دراو  لمع  دنچ  زور  نیا  يارب  ،و  دمآ دورف  ترضح  نآ  رب  ، يربمایپ غالبا  يارب  لیئربج 

[ لسغ : لّوا ]

، ندرک لسغ  : لّوا

[ نتفرگ هزور  : مّود ]

ةزور اـب  ربارب  یباوـث  ،و  دراد هژیو  زاـیتما  نتفرگ  هزور  يارب  لاـس  لوـط  رد  هک  تسا  يزور  راـهچ  زا  یکی  نآ  نـتفرگ و  هزور  : مّود
.دراد لاس  داتفه 

[ نداتسرف دایز  تاولص  : مّوس ]

.نداتسرف دایز  تاولص  : مّوس

[ مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  ترضح  ترایز  : مراهچ ]

.مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  ترضح  ترایز  : مراهچ

[ ...تیفیک نیا  هب  مالسلا  هیلع  داوج  ترضح  زا  هدش  تیاور  زامن  تعکر  هدزاود  : مجنپ ]

دادغب رد  هک  ینامز  مالّسلا  هیلع  داوج  ترضح  : هدش تیاور  تلّـصلا  نب  ناّیر  زا  هک  هدومرف  « حابـصم » باتک رد  یـسوط  خیـش  : مجنپ
داد نامرف  ام  هب  مه  دنتفرگ و  هزور  زین  ترـضح  نآ  ناراکتمدخ  ۀمه  ،و  تفرگ هزور  ار  بجر  متفه  تسیب و  زور  هممین و  زور  دوب 
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کی تعکر  ره  رد  هک  تروص  نیا  هب  میروآ  اجب  زامن  تعکر  هدزاود 
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ذوعا لق  قلفلا و  برب  ذوعا  لق  »و« دحا هّللا  وه  لق  »و« دمح » ياه هروس  زا  مادک  ره  ، زامن نایاپ  زا  سپ  هدناوخ و  هروس  »و  دـمح » هبترم
: میئوگب هبترم  راهچ  هاگنآ  ، میناوخب هبترم  راهچ  ار  « سانلا ّبرب 

هب زج  ییورین  شبنج و  تسین  ،و  ساپـس ار  ادـخ  ،و  ادـخ تسا  هّزنم  ،و  تسا يزیچ  ره  زا  رت  گرزب  ادـخ  تسین و  ادـخ  زج  يدوبعم 
راـهچ مروآ و  یمن  کیرــش  وا  يارب  ار  يزیچ  ، تـسا نـم  راـگدرورپ  ، ادــخ ، ادــخ : هـبترم راــهچ  گرزب و  رترب و  يادــخ  تیاــنع 

مزاسن کیرش  مراگدورپ  يارب  ار  سکچیه  : هبترم

[ ...تیفیک نیا  هب  ( هللا همحر  ) حور نب  نیسح  مساقلاوبا  بانج  زا  هدش  تیاور  زامن  تعکر  هدزاود  : مشش ]

یم اـج  هب  زاـمن  تعکر  هدزاود  زور  نیا  رد  هک  هدرک  تیاور  ( هللا همحر  ) حور نب  نیـسح  مساـقلا  وبا  باـنج  زا  یـسوط  خیـش  : مشش
یم تعکر  ود  ره  نیب  مالـس  دّهـشت و  نتفگ  زا  سپ  ،و  یناوخ یم  دـشاب  ناـسآ  هک  يا  هروس  »و  دـمح » ةروـس تعکر  ره  رد  يروآ 

: ییوگ

گرزب ار  وا  ،و  تـسا هدوـبن  يراوـخ  زور  زا  يرواـی  یکیرـش و  ییاورناـمرف  رد  شیارب  ،و  هـتفرگن رب  يدـنزرف  هـک  ساپــس  ار  ادـخ 
رد مـیزوریپ  يا  ، تـبغر رد  مسرداـیرف  يا  تـمعن ، رد  متــسرپرس  يا  ، اهیتخــس رد  منیــشنمه  يا  ، رمع ۀـمه  رد  ما  هشوـت  يا  ، راـمش

هدـیدان وت  ، ساپـس ار  وت  ، ینم یتساـک  ةدـنناشوپ  وـت  ، ساره رد  ممدـمه  يا  ییاـهنت  رد  متیاـفک  يا  ، تبیغ رد  مرادـهگن  يا  ، تجاـح
دورد دّـمحم  نادـناخ  دّـمحم و  رب  ، ساپـس ار  وت  ، تسه یگداـتفا  تقو  رد  نم  شخب  يدـنلب  وت  ، ساپـس ار  وـت  ینم ، شزغل  ةدـنریگ 

رد ،و  رذـگرد میاـهیتشز  زا  ،و  شوپب مشچ  مهاـنگ  زا  ،و  ریگ هیداـن  ار  مشزغل  ،و  شخب ینمیا  ار  مساره  و  ناـشوپب ، ار  مبیع  ،و  تسرف
.يا هداد  اهنآ  هب  هک  يا  هناقداص  ةدعو  نآ  اب  هارمه  مهد  رارق  نایتشهب  ةرمز 

لق »و  سانلا ّبرب  ذوعا  لق  قلفلا و  برب  ذوعا  لق  »و« دحا هّللا  وه  لق  »و« دمح » ياه هروس  زا  کی  ره  ، يدـش غراف  زامن  زا  هک  یماگنه 
نورفاکلا اهّیا  ای 

ص:254

 ( ناسآ شراگن  نانجلا (  حیتافم  دیدج  www.Ghaemiyeh.comبختنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1215زکرم  هحفص 312 

http://www.ghaemiyeh.com


: ییوگ یم  راب  تفه  یناوخ و  یم  هبترم  تفه  ار  « یسرکلا هیا  »و« انلزنا انا  و«

ادـخ ، ادـخ راـب  تفه  تسین و  ادـخ  هب  زج  ییورین  شبنج و  ،و  ادـخ تسا  كاـپ  ،و  تسا رت  گرزب  ادـخ  تسین و  ادـخ  زج  يدوبعم 
.یناوخ یم  یهاوخب  هک  ییاعد  ره  مریگن و  شکیرش  ریچ  چیه  تسا و  نم  راگدرورپ 

[ ...اعد نیا  ندناوخ  : متفه ]

: دنناوخب ار  اعد  نیا  زور  نیا  رد  تسا  بحتسم  هک  تسا  هدمآ  « حابصم » ياه هخسن  یضعب  رد  »و  لابقا » باتک رد  : متفه

رد دیـشخب و  هـکنآ  يا  ، تـسا هدوـمن  تنامـض  شیوـخ  ةدـهع  رب  ار  تشذـگ  وـفع و  ،و  هداد ناـمرف  تشذـگ  وـفع و  هـب  هـکنآ  يا 
اهوزرآ هدنکفا و  تمحز  هب  ارم  یبایهار  ییوج و  هراچ  ،و  هدش تخس  بلط  ! ایادخ.میرک يا  رذگرد  نم  زا  نک و  وفع  ارم  ، تشذگ

زاب وت  يوسب  ار  شهاوخ  ياههار  نم  ! ایادخ.تسا هدش  هدیرب  يرادـن  یکیرـش  يا و  هناگی  هک  وت  زا  زج  دـیما  ۀتـشر  ،و  هتـشگ هنهک 
نآ تا  يرای  يا و  هدوشگ  دنک  اعد  تهاگرد  هب  هکره  يارب  ار  اعد  ياهرد  ،و  تسا بآرپ  وت  دزن  دیما  ياهراس  همـشچ  ،و  مبای یم 

ددـصرد تا  هدـننکدایرف  يارب  ،و  یتباجا هاگیاج  رد  دـناوخ  ار  وت  هکنآ  يارب  هک  مناد  یم  ،و  تسا مهارف  دـهاوخ  يرای  وت  زا  هک  ار 
،و نـالیخب يزرو  غیرد  يارب  تسا  ینیزگیاـج  تا  هدـعو  هب  داـمتعا  تشـشخب و  هب  ندـیزرو  عـمط  رد  اـنامه  ،و  یتـسه یـسردایرف 

ناشیا وت و  نیب  ناـشرادرک  هکنیا  زج  ، يور یمن  هدرپ  رد  تناگدـنب  زا  وت  ، تسا نازودـنا  تورث  تسد  رد  هچنآ  زا  تسا  یـشیاشگ 
اب ،و  دنیزگ یمرب  ار  وت  نادب  هک  ، تسا يدـنمورین  هدارا  تیوس  هب  هدـننک  چوک  ۀـشوت  نیرترب  هک  متـسناد  هنیآره  ،و  دـنکفا یم  هدرپ 

ار وت  هک  ار  ییاعد  ره  مهاوخ  یم  وت  زا  هدرک و  تاجانم  وت  اب  ملد  دنمورین  هدارا  نیمه 
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هک يا  هدزمغ  ۀتخوسلد  ای  ، يدیسر شداد  هب  هک  تهاگرد  هب  یـشکدایرف  ای  ، يدناسر شیوزرآ  هب  ار  وا  هک  يراودیما  دناوخ  نآ  هب 
هک يزیچ  یب  ای  ، يدرک مامت  وا  رب  ار  شیوخ  تمعن  هک  یتسردنت  ای  ، يدیزرمآ ار  وا  هک  يراکاطخ  راکهنگ  ای  ، يدودز ار  شهودنا 

دّمحم نادـناخ  دّـمحم و  رب  اعد  نیا  قح  هب  ، یماقم تدزن  تسا و  یّقح  وت  رب  ار  ییاـعد  نینچ  يداد و  هیدـه  وا  هب  ار  تا  يرگناوت 
ياـههام نیتـسخن  ، یتـشاد یمارگ  نآ  هب  ار  اـم  هک  تسا  مرّکم  بّجرم  بجر  نیا  ، روآرب ار  مترخآ  اـیند و  تاـجاح  ،و  تسرف دورد 

،و بجر هام  قح  هب  مینک  یم  تساوخرد  وت  زا  ، مرک دوج و  ياراد  يا  ، يدومن مارکا  اهتّلم  نیب  زا  نآ  رطاـخ  هب  ار  اـم  هک  ، تسا مارح 
هب وت  زا  شا  هولج  تفاـی و  رارقتـسا  تا  هیاـس  رد  سپ  يدـیرفآ  ار  نآ  هک  يرت  یمارگ  هوکـشاب و  رتـگرزب  رتـگرزب  رتـگرزب  ماـن  هب 

رارق تتعافـش  نادنموزرآ  ،و  تتعاط هب  نیلماع  زا  هام  نیا  رد  ار  ام  ،و  یتسرف دورد  شکاپ  تیب  لها  دّمحم و  رب  ، دـسر یمن  يرگید 
.امرف تیاده  تسار  هار  هب  ار  ام  ! ایادخ.یهد

ییاشگراک وکین  هچ  یـسب و  ار  ام  وت  هک  ، هد رارق  هاگتحارتسا  نیرتهب  شیوخ  دزن  تا  یگـشیمه  راس  هیاـس  رد  ار  اـم  هاـگتحارتسا  و 
هب ،و  يداد يرترب  ار  نآ  هک  يزور  ، هد تـکرب  زور  نـیا  رد  اـم  هـب  ! ایادـخ ، شا هدـیزگرب  ناگدـنب  ۀـمه  رب  دورد  مالـس و  و  یتـسه ،

ماقم هب  ار  وا  ،و  يداتـسرف تناگدنب  يوس  هب  زور  نیا  رد  هکنآ  رب  یتخاس ، دراو  رترب  گرزب و  هاگیاج  هب  ،و  يدومن گرزب  تتمارک 
رد ،و  دـشاب يا  هریخذ  اـم  يارب  ،و  ساپـس وت  يارب  ، یگـشیمه يدورد  تسرف  دورد  وا  رب  ! ایادـخ.تسرف دورد  يدروآرب  یتـمارک  اـب 

ار نامرمع  نایاپ  ،و  هد رارق  یناسآ  نامراک 
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نامیاهوزرآ نیرترب  هب  ار  ام  تنارک  یب  تمحر  اـب  ،و  هتفریذـپ ار  اـم  كدـنا  لاـمعا  هک  یلاـح  رد  ، نک متخ  یتخبکین  تداعـس و  هب 
.داب شنادناخ  دّمحم و  رب  ادخ  مالس  دورد و  ،و  ییاناوت زیچ  ره  رب  وت  هک  ، یشاب هدناسر 

رب دنداد  تکرح  دادغب  بناج  هب  ار  بانج  نآ  هک  يزور  نآ  رد  مالّسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  ار  اعد  نیا  : دیوگ ّفلؤم 
تسا بجر  هام  یباختنا  ياهاعد  زا  اعد  نیا  ،و  دوب بجر  متفه  تسیب و  زور  ، زور نآ  ،و  تخاس يراج  نابز 

[ ...اعد نیا  ندناوخ  : متشه ]

یمعفک تیاور  هب  اعد  نیا  ،و  دناوخب ار  « مظعالا یّلّجتلاب  کلاسا  ینا  مهّللا  » ياعد : هدومرف « لابقا  » باتک رد  سوواط  نبا  دّیـس  : متـشه
.دش نایب  متفه  تسیب و  بش  لامعا  وزج 

[ هام رخآ  زور  لامعا  ]

هک یتروص  هب  ناملس  زامن  و.تسا  هدنیآ  هتـشذگ و  ناهانگ  شزرمآ  ببـس  شا  هزور  ،و  هدش دراو  لسغ  زور  نیا  رد  : هام رخآ  زور 
.دوش هدروآ  ياجب  دش  نایب  لّوا  زور  لامعا  نمض  رد 

نآ لامعا  نابعش و  هام  تلیضف  نایب  رد  : مّود لصف 

[ نابعش هام  تلیضف  ]

هزور ار  هام  نیا  ۀمه  ترضح  نآ  ،و  دراد باستنا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ءایبنا  دیس  ،و ه  تسا یفیرش  رایسب  هام  نابعـش  هک  شاب  هاگآ 
هزور ار  هاـم  نیا  زا  زور  کـی  هکره  ، تسا نم  هاـم  نابعـش  : دوـمرف یم  ،و  درک یم  لـصو  ناـضمر  هاـم  هب  ار  نآ  هزور  ،و  تـفرگ یم 

هیلع نیدباعلا  نیز  ترضح  دیسر  یم  نابعـش  هام  نوچ  : هدش تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا.دوش  یم  بجاو  وا  رب  تشهب  ، درادب
ترضح ،و  تسا نابعش  هام  نیا  ؟ تسا یهام  هچ  نیا  دیناد  یم  ، نم باحصا  يا  : دومرف یم  درک و  یم  عمج  ار  دوخ  باحصا  مالّـسلا 

يوس هب  بّرقت  يارب  ،و  دوخ ربمایپ  ّتبحم  بلج  يارب  هام  نیا  رد  سپ  ، تسا نم  هاـم  نابعـش  دومرف  یم  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر 
منک یم  دای  دنگوس  ، تسوا تردق  تسد  هب  مالّـسلا  امهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ناج  هک  ییادخ  هب  ، دـیرادب هزور  شیوخ ، راگدرورپ 

،و ربمایپ ّتبحم  يارب  ار  نابعش  هکره  : میدنش مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  : دومرف هک  میدنش  مالّسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  مردپ  زا 
بجاو وا  رب  ار  تشهب  کـیدزن و  شتمارک  هب  تماـیق  زور  رد  ،و  درادـب تسود  ار  وا  ادـخ  ، دراد هزور  ادـخ  يوـس  هب  نتـسج  بّرقت 

.دنادرگ

ةزور هب  ، دنتـسه وت  نوماریپ  هک  ار  یناـسک  : دوـمرف نم  هب  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هک  تسا  هدرک  تیاور  لاّـمج  ناوفـص  زا  خـیش 
نابعش
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لـاله هاـگره  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  يرآ  : دوـمرف ؟ ینیب یم  يزیچ  نآ  تلیـضف  رد  رگم  ، موـش تیادـف  : متفگ.نک راداو 
هب هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  بناج  زا  نم  ، هنیدم لها  يا  : دننک ادن  هنیدم  رد  ات  داد  یم  روتـسد  يدانم  هب  ، دـید یم  ار  نابعش 
هک ، ار یسک  دنک  تمحر  ادخ  ، تسا نم  هام  نابعـش  هک  یتسرد  هب  ، دیـشاب هاگآ  : دیامرف یم  ترـضح  نآ  ، ما هدش  لاسرا  امـش  يوس 

: تفگ نینچ  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  سپس  ، ار نآ  درادب  هور  ینعی  ، دنک يرای  نم  هام  رد  ارم 

نابعش هزور  ، داد ادن  نابعش  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  يدانم  مدینـش  هک  یماگنه  زا  : دومرف یم  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
ناضمر نابعش و  هام  ود  ةزور  : دومرف یم  سپ.دش  دهاوخن  توف  نم  زا  ادخ  تساوخ  هب  متسه  هدنز  هک  ینامز  ات  دشن و  توف  نم  زا 

.تسادخ شزرمآ  هبوت و  ۀیام 

: دومرف ترضح  ، دمآ نایم  هب  نابعش  ةزور  رکذ  ، مدوب مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  : هدرک تیاور  قلاخلا  دبع  نب  لیعامسا 

نیا درادـب  هزور  ار  نابعـش  هچنانچ  سپ  ، دوش یم  مارح  لتق  بکترم  ناسنا  هک  ییاج  اـت  ، تسا ناـنچ  نینچ و  نابعـش  ةزور  تلیـضف 
! دوش یم  هدیزرمآ  ادخ  تساوخ  هب  ،و  دناسر یم  دوس  وا  هب  هزور 

[ تسا شخب  ود  رب  نآ  نابعش و  هام  لامعا  ]

هراشا

.صاخ لامعا  كرتشم و  لامعا  : تسا شخب  ود  رب  فیرش  هام  نیا  لامعا  شاب  هاگآ 

[ كرتشم لامعا  ]

هراشا

: تسا لمع  دنچ  سپ  كرتشم  لامعا  اّما 

[ ...دیوگب ار  رکذ  نیا  هبترم  داتفه  زور  ره  : لّوا ]

: دیوگب هبترم  داتفه  زور  ره  : لّوا

مهاوخ یم  هبوت  شزرمآ و  ادخ  زا 

[ ...دناوخب زین  ار  رکذ  نیا  هبترم  داتفه  زور  ره  : مّود ]

يوس هب  هدنیاپ و  دوخ  هب  هدنز  نابرهم  هدنـشخب  تسین  وا  زج  يدوبعم  ادخ  زا  مهاوخ  یم  شزرمآ  : دناوخب هبترم  داتفه  زور  ره  : مّود
هدافتسا تایاور  زا  ،و  تسا بوخ  ود  ره  هب  لمع  ،و  تسا میحّرلا » نمحّرلا  » زا شیپ  « مّویقلا ّیحلا  » تایاور یضعب  رد.مدرگ  یم  زاب  وا 
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تسا نیا  دننام  ، دنک رافغتـسا  هبترم  داتفه  هام  نیا  زور  ره  هکره ر  ،و  تسا رافغتـسا  هام  نیا  رد  اهرکذ  اهاعد و  نیرتهب  هک  ، دوش یم 
.دروآ اجب  رافغتسا  هبترم  رازه  داتفه  رگید  ياه  هام  رد  هک 

[ دهدب هقدص  هام  نیا  رد  : مّوس ]

هیلع قداص  ماما  زا.دنک  مارح  خزود  شتآ  رب  ار  وا  ندب  یلاعت  قح  ات  ، دشاب امرخ  ۀـناد  بصن  هچرگ  ، دـهدب هقدـص  هام  نیا  رد  : مّوس
لفاـغ نابعـش  زور  زا  ارچ  : دوـمرف ؟ دـندرک لاؤـس  بجر  ةزور  تلیـضف  هراـبرد  ناـشیا  كراـبم  دوـجو  زا  هک  : هدـش تـیاور  مالّـسلا 

درک ضرع  يوار  ؟ دیتسه
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نآ شاداـپ  تشهب  دـنگوس  ادـخ  هـب  : دوـمرف ؟ دراد یباوـث  هـچ  ، درادـب هزور  ار  نابعـش  زا  زور  کـی  هـک  یـسک  هـّللا  لوـسر  نـبا  اـی 
قح دهد  هقدص  نابعـش  هام  رد  هکره  ، رافغتـسا هقدص و  : دومرف ؟ تسیچ ام  نیا  رد  لامعا  نیرتهب  هّللا  لوسر  نبا  ای  درک  ضرع  ، تسا

ةزادنا هب  هک  یلاحرد  تمایق  رد  هکنآ  ات  ، دهد یم  دشر  ار  شرتش  هّچب  امـش  زا  یکی  هک  هنوگ  نامه  دـهد  ّومن  دـشر و  ار  نآ  یلاعت 
.ددرگزاب شبحاص  هب  دشاب  هدش  دحا  هوک 

[ ...دیوگب ار  رکذ  نیا  هبترم  رازه  هام  نیا  مامت  رد  : مراهچ ]

: دیوگب هبترم  رازه  هام  نیا  مامت  رد  : مراهچ

.دیاین شوخ  ار  ناکرشم  هچرگ  ، مینک یم  صلاخ  وا  يارب  ار  تدابع  هک  یلاحرد  ار  وا  زج  میتسرپن  ،و  تسین ادخ  زج  يدوبعم 

.دنسیونب هلاس  رازه  تدابع  شلمع  ۀمان  رد  هکنیا  هلمج  زا  ، راد يرایسب  شاداپ  رکذ  نیا 

[ ...دروآ اجب  تیفیک  نیا  هب  زامن  تعکر  ود  هام  نیا  ۀبنشجنپ  ره  رد  : مجنپ ]

هدناوخ « دحا هّللا  وه  لق   » روس هبترم  دص  « دمح » ةروس زا  سپ  تعکر  ره  رد  دروآ  اجب  زامن  تعکر  ود  هام  نیا  ، ۀبنشجنپ ره  رد  : مجنپ
ره ةزور  زین  دـنک و  اور  دراد  اـیند  نید و  نیا  رد  هک  یتجاـح  ره  یلعت  قـح  اـت  ، دتـسرفب تاولـص  هبترم  دـص  زاـمن  مالـس  زا  دـعب  و 
یم ضرع  هکئالم  سپ  ، دننک یم  تنیز  ار  اهنامسآ  نابعش  هام  ۀبنشجنپ  ره  رد  هک  : هدش تیاور.دراد  رایسب  تلیضف  هام  نیا  هبنـشجنپ 

ار نابعش  ۀبنشجنپ  هبنشود و  زور  هکره  تسا  يوبن  ربخ  رد.امرف  تباجا  ار  نانآ  ياعد  ،و  زرمایب ار  زور  نیا  ناراد  هزور  ! ایادخ ، دننک
.دروآرب ار  وا  ترخآ  جیاوح  زا  تجاح  تسیب  ایند و  شیاوح  زا  تجاح  تسیب  یلاعت  قح  ، درادب هزور 

[ دتسرف تاولص  رایسب  : مشش ]

.دتسرف تاولص  رایسب  هام  نیا  رد  : مشش

[ ...دناوخب ار  تاولص  نیا  [ یعرش رهظ  تقو  ] لاوز تقو  رد  نابعش  زور  ره  رد  : متفه ]

هیلع نیدـباعلا  نیز  ترـضح  زا  هک  ار  تاولـص  نیا  نآ  ۀـمین  بش  رد  ]و  یعرـش رهظ  تقو  ] لاوز تقو  رد  نابعـش  زور  ره  رد  : متفه
: دناوخب هدش  تیاور  مالّسلا 

،و شناد ندعم  و  ناگتـشرف ، دش  دمآ و  لحم  ،و  تلاسر هاگیاج  ،و  توبن تخرد  ، تسرف دورد  دمحم  نادـناخم  دّـمحم و  رب  ! ایادـخ
ینمیا دیوج  لّسوت  نآ  هب  هکره  ، قیمع ياهـسونایقا  رد  ناور  یتشک  ، تسرف دورد  دّمحم  نادناخ  دّـمحم و  رب  ! ایادـخ ، یحو ةداوناخ 

نانآ هارمه  ،و  سا دوبان  نانآ  زا  هدـنام  بقع  تسا و  جراـخ  نید  زا  اـهنآ  زا  هداـتفا  شیپ  ، دوش قرغ  دـنک  اـهر  ار  نآ  هکره  ،و  دـبای
هاـنپ ،و  هدـنامرد ناـگراچیب  سرداـیرف  ،و  مـکحم هاـگهانپ  ، تـسرف دورد  دّـمحم  نادـناخ  دّـمحم و  رب  ! ایادــخ.تسا قـح  هـب  قـحلم 

! ایادخ ، نازادنا گنچ  يارب  راوتسا  زیواتسد  ،و  ناگتخیرگ
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قح ندروآ  اـجب  ندرک و  ادا  ۀـیام  اـم  يارب  ،و  يدونـشخ بجوم  ناـنآ  يارب  هک  يدورد  ، تسرف دورد  دّـمحم  نادـناخ  دّـمحم و  رب 
ناکاپ و نآ  تسرف  دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  ! ایادخ.نایناهج راگدرورپ  يا  تیورین  لوح و  هب  ، دشاب دّمحم  نادناخ  دّمحم و 

نادناخ دّمحم و  رب  ایادخ.يدومن ! ضرف  ناگمه  رب  ار  ناشتیالو  يوریپ و  ،و  يدرک بجاو  ۀمه  رب  ار  ناشقوقح  هک  ، نابوخ ناکین و 
گنت وا  رب  ار  تقزر  هکنآ  اـب  يراـیمه  ،و  زاـسم میاوسر  دوخ  زا  یناـمرفان  هب  ،و  نک داـبآ  تتعاـط  اـب  ار  ملد  ،و  تسرف دورد  دّـمحم 

نم يزور  یتشاد  هدنز  تتمحر  ۀـیاس  رد  ارم  ،و  يدرتسگ نم  رب  تلدـع  زا  ،و  يداد تعـسو  نم  رب  تلـضف  زا  هچنآ  هدـم  هب  ، یتفرگ
دورد ) ادخ لوسر  هک  یهام  ، يدناشوپ تناوضر  تمحر و  هب  ار  نآ  هک  ینابعش  ناگداتسرف ، رورـس  نآ  ، تربمایپ هام  تسا  نیا  ، امرف

یم شـشوک  ناوت  مامت  اب  ، گرم ماگنه  اـت  ، شیاـهزور اهبـش و  رد  تداـبع  يراداـپب  يراد و  هزور  رد  ( داـب شنادـناخ  وا و  رب  ادـخ 
شتعافش هب  ندیـسر  ،و  شـشور زا  يوریپ  هب  هام  نیا  رد  ار  ام  ! ایادخ ، نابعـش هام  تشاد  یمارگ  تربارب و  رد  ینتورف  يارب  اهنت  ، درک

وت هک  هاگنآ  ات  ، نادرگ وا  وریپ  ار  ام  ،و  هد رارق  تیوس  هب  نشور  یهار  ،و  هتفریذپ تعافـش  اب  یعیـش  نم  يارب  ار  وا  ! ایادخ ، امرف يرای 
هدومن و بجاو  نم  رب  ار  تناوضر  تمحر و  ،و  یشوپ مشچ  مناهانگ  زا  ،و  یشاب ونـشخ  نم  زا  هک  یلاحرد  ، منک رادید  تمایق  رد  ار 

.یشاب هدروآرد  نابوخ  هاگیاج  تشهب و  رد  ارم 

[ دناوخب ار  ( هینابعش تاجانم  ) تاجانم نیا  : متشه ]

ناماما مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  تاجانم  نیا  وا  هتفگ  هب  دناوخب  هدش  تیاور  هیولاخ  نبا  زا  هک  ار  تاجانم  نیا  : متـشه
زا سپ 
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: دندناوخ یم  نابعش  هام  رد  هک  ، تسوا

تیادص هک  یهاگ  ونـشب  ار  میادص  ،و  تمناوخ یم  هک  هاگنآ  شاب  میاعد  ياونـش  ،و  تسرف دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  ! ایادخ
رد يراز  یگدـنامرد و  لاـح  رد  ،و  متخیرگ وت  يوس  هب  اـنامه  ، میاـمن یم  تاـجانم  وت  اـب  هک  یماـگنه  نک  هّجوـت  نم  هب  و  منکیم ،
یم ار  مناـهن  ، يراد ربـخ  متجاـح  رب  ، یناد یم  مراد  نورد  رد  هـک  ار  هـچنآ  ، مراودـیما تسوـت  دزن  هـک  ار  یـشاداپ  مداتـسیا ، تربارب 

ار شیوخ  شهاوخ  ،و  مرآ نابز  هب  مهاوخخ  یم  هک  هچنآ  ،و  تسین هدیشوپ  وت  رب  ما  يدبا  هناخ  ترخآ و  هب  تشگزاب  راک  ، یـسانش
هچنآ رد  نم  ياقآ  يا  نم  رب  يا  هدومن  ریدـقت  هچنآ  انامه  ، تسین ناهنپ  وت  رب  ، مراد دـیما  متبقاع  يارب  هک  ار  هچنآ  مه  منک و  وگزاب 

ینوزف و وت  ریغ  تسد  هب  هن  تسوت  تسد  هب  اهنت  ،و  تسا هدـش  يراـج  مراکـشآ  ناـهن و  زا  دـیآ  یم  دورف  نم  رب  رمع  ناـیاپ  اـت  هک 
هب هکنآ  تسیک  سپ  يزاس  مراوخ  رگا  ؟و  دهد يزور  نم  هب  هکنآ  تسیک  سپ  ینک  ممورحم  رگا  ! ایادخ ، منایز دوس و  ما و  یتساک 
هک يراوازس  وت  ، متسین تمحر  ۀتسیاش  رگا  ! ایادخ.تبـضغ ندمآ  دورف  زا  تمـشخ و  زا  مروآ  یم  هانپ  وت  هب  ! ایادخ ، دناسر يرای  نم 
رب مدامتعا  نسح  هک  یلاحرد  ، ما هداتـسیا  تربارب  رد  ما  یتسه  ۀـمه  اب  نم  ییوگ  ! ایادـخ ، ییاـمن شـشخب  تلـضف  یناوارف  اـب  نم  رب 

تشذگ رگا  ! ایادخ ، يا هدناشوپ  توفع  اب  ارم  يا و  هدرک  يراج  نم  رب  ینآ  ۀتـسیاش  وت  ار  هچنآ  ،و  تسا هدنکفا  هیاس  مدوجو  رب  ، وت
هانگ هب  ار  مفارتعا  ، هدرکن کیدزن  وت  هب  ارم  ملمع  دـشاب و  هدـش  کیدزن  مگرم  رگا  ؟و  تسا نآ  هب  رتراوازـس  وت  زا  یـسک  هچ  ، ینک

.مداد رارق  تهاگراب  هب  شیوخ  ۀلیسو 
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ما یگدنز  ياهزور  رد  نم  رب  تا  یکین  ایادخ  ، يزرماین ار  وا  رگا  وا  رب  ياو  سپ  ، مدرک راب  هانگ  نآ  زا  يربنامرف  رد  مسفن  رب  ایادخ 
دیمااـن مـگرم  زا  سپ  تهجوـت  نـسح  زا  هنوـگچ  ایادـخ.نکم  عـطق  نـم  زا  مـگرم  ماـگنه  رد  ار  شیوـخ  یکین  سپ  ، دوـب هتــسویپ 

ایادخ ، ریگ هدهع  رب  ینآ  راوازس  هک  نانچ  ار  مراک  ادخ.يدرکن  یتسرپرـس  یکین  هب  زج  ارم  ما  یگدنز  لوط  رد  هک  یلاحرد  ،؟ موش
هک ، يدناشوپ نم  رب  ایند  رد  ار  یناهانگ  ایادخ  ، هدناشوپ ار  شیاپارس  شلهج  هک  يراکهانگ  يوس  هب  ، درگزاب تلضف  اب  نم  يوس  هب 

تمایق رد  ارم  سپ  ، يدرکن راکـشآ  تا  هتـسیاش  ناگدنب  زا  کیچیه  يارب  ایند  رد  ار  مهانگ  ، مرت جاتحم  ترخآ  رد  نآ  ندناشوپ  رب 
راـب.تفرگ يرترب  نـم  لــمع  زا  وـت  وـفع  ،و  تخاــس هدرتـسگ  ار  مـیوزرآ  وـت  دوـج  ایادــخ  ، نـکم اوـسر  مدرم  ناگدــید  ربارب  رد 
تهاگـشیپ زا  نم  یهاوخرذـع  ایادـخ.نک  لاحـشوخ  ترادـید  هـب  ارم  ینک ، یم  مـکح  تناگدـنب  ناـیم  نآ  رد  هـک  يزور  ، ایادـخ

شزوپ وا  زا  ناراکدب  هک  یسک  نیرت  میرک  يا  ریذپب  ار  مرذع  سپ  ، هتشگن زاین  یب  شرذع  نتفریذپ  زا  هک  تسا  یسک  یهاوخرذع 
یم ار  ما  يراوخ  رگا  ، ایادخ.ربم دوخ  زا  ار  میوزرآ  دیما و  و  زاسم ، يدیمون  نیرق  ار  معمط  ،و  نادرگمرب ار  متجاح  ، ایادخ.دنتـساوخ

رد ارم  هک  مرادن  وت  هب  ار  نامگ  نیا  ، ایادخ ، يدیشخب یمن  متیفاع  يدوب  هتـساوخ  ار  ما  ییاوسر  رگا  ،و  يدومن یمن  متیاده  ، یتساوخ
یب یگشیمه و  ، هنادواج يدبا و  یساپس  ، ساپس ار  وت  ایادخ.ینادرگزاب  تهاگرد  زا  ، ما هدرک  يرپس  شبلط  رد  ار  مرمع  هک  یتجاح 

هب ار  وت  زین  نم  ، يریگب ممرج  رب  ارم  رگا  ایادخ  ، يدرگ دونشخ  يدنسپ و  هک  هنوگ  نآ  ، ددرگن دوبان  دوش و  نوزفا  هک  یساپس  ، نایاپ
، ینک خزود  دراو  ارم  رگا  ،و  مرگنن تشزرمآ  هب  زج  ، يرگنب مناهانگ  هب  رگا  ،و  مریگب توفع 
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میوزرآ وت  هب  دـیما  رـس  زا  انامه  ، هدوب کچوک  تتعاط  ربارب  رد  ملمع  رگا  ایادـخ.مراد  تسود  ار  وت  هک  مهد  یهاـگآ  نآ  لـها  هب 
نیا تدوجو  شـشخب  هب  ما  ینامگ  شوخ  هک  یلاحرد  ، مدرگزاب تیمورحم  يدـیمون و  اب  تهاگراب  زا  هنوگچ  ایادـخ.تسا  گرزب 

یتسم رد  ار  ما  یناوج  و  متخاس ، دوبان  وت  زا  تلفغ  يدنمزآ  رد  ار  مرمع  ایادخ  ، ینادرگ یم  زاب  هدیشخب  هتفای و  تاجن  ارم  هک  هدوب 
نم ایادخ.متـشگن و  هاگآ  وت  مشخ  يوس  هب  ملیامت  هاگ  مدشن و  رادیب  ، وت هب  تبـسن  رورغ  راگزور  رد  ایادخ.مدومن  ریپ  وت  زا  يرود 

هک هچنآ  زا  تهاگرد  هب  هک  ، متسه يا  هنب  ، ایادخ.ملّسوتم وت  ترضح  هب  تمرک  هب  ، ما هداتـسیا  تربارب  رد  ، ماوت ةدنب  دنزرف  وت و  ةدنب 
اریز ، منک یم  تشذـگ  تساوخرد  وت  زا  میوج و  یم  يرازیب  نم  هب  تبـسن  تتبقارم  زا  میاـیح  یمک  زا  ما  هدوـب  وربور  وـت  اـب  نآ  اـب 

هاگنآ رگم  ، مرب نوریب  تا  ینامرفان  هصرع  زا  نآ  ۀلیسوب  ار  دوخ  هک  تسین  ییورین  میارب  ایادخ.تسوت  مرک  روخرد  یتفص  تشذگ 
،و يدرک مدراو  تمرک  ناتـسآ  رد  هکنیا  يارب  مراذگ ، رکـش  ار  وت  سپ  ، مشاب یتساوخ  هک  نانچ  نآ  ،و  يزاس مرادیب  تتّبحم  هب  هک 
ار وت  يدرک و  شیادـص  هک  یـسک  هب  رظن  ، نک رظن  نم  رب  ایادـخ.يدومن  كاپ  تترـضح  زا  تلفغ  ياه  هیـالآ  زا  ار  ملد  هکنیا  مه 

يا ،و  دوـش یمن  رود  ناـگتفیرف  زا  هـک  یکیدزن  يا  ، درک تعاـطا  وـت  زا  وا  یتشاــمگ و  شراــک  هـب  تا  يراــی  هـب  ،و  درک تباــجا 
کیدزن وت  هب  ار  وا  شقاـیتشا  هک  ، نک تیاـنع  نم  هب  یبـلق  ، ایادـخ.دزرو یمن  غیرد  شـشاداپ  هب  ناگتـسب  دـیما  زا  هک  يدـنمتواخس 

.دوش هدرب  الاب  وت  بناج  هب  شقدص  هک  ینابز  ،و  دنک

دـش هدنهانپ  وت  هب  هکنآ  ،و  تسین هتخانـشان  ، دش هتخانـش  وت  هب  هک  یـسک  ، ایادـخ ، دـیامن کیدزن  وت  هب  ار  وا  ندوب  قح  هک  یهاگن  و 
دیوج هانپ  وت  هب  هکنآ  ،و  تسا نشور  شهار  دیوج  هار  وت  هب  هکنآ  ، ایادـخ ، تسین هدرب  يروآ  يور  وا  هب  وت  ار  هکره  و  دـسین ، راوخ 

هانپ رد 
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رد ، ایادـخ نکم ، ممورحم  تا  ینابرهم  زا  ،و  زاسم دـیماان  تتمحر  زا  ار  مناـمگ  سپ  ، نم يادـخ  يا  مدروآ  هاـنپ  وت  هب  نم  ،و  تسوت
،و امرف ماهلا  نم  هب  هتـسویپ  ار  ترکذ  هب  یگتفیـش  ، ایادخ ، هتـسب دیما  تتّبحم  ندش  نوزفا  هب  هکنآ  ندناشن  ، مناشنرب تتیالو  له  نایم 
،و تتعاـط لـها  هاـگیاج  هب  ارم  ، تدوخ رب  تدوخ  قح  هب  ایادـخ.هد  رارق  تسردـق  هاـگیاج  تیاـهمان و  یباـیماک  میـسن  رد  ار  متّمه 

کلاـم شیوـخ  عـفن  رب  هـن  ،و  مراد تردـق  دوـخ  زا  یعفد  رب  هـن  نـم  هـکاریز  ، ناـسرب تا  يدونـشخ  زا  هتخاـس  رب  ۀتــسیاش  هاـگیاج 
يدـنادرگرب نانآ  زا  ار  تیور  هک  یناسک  زا  ارم  تهاگـشیپ ، هب  هدـننک  هبوت  كولمم  ،و  ماوت راکهنگ  ناوتان  ةدـنب  نم  ، ایادخ.متـسه

هب لماک  نیـسر  يارب  ، ار تاقولخم  زا  ییادـج  لامک  يادـخ.هدومن  ناشمورحم  تشـشخب  زا  ناشتلفغ  هک  یناـسک  زا  هن  ،و  هدـم رارق 
هدیرد ار  رون  ياه  هدرپ  لد  ناگدید  ات  ، نک نشور  شیوخ  يوس  هب  هاگن  وترپ  هب  ار  نامیاهلد  ناگدید  ،و  نک ینازرا  نم  هب  تدوخ 

ناـشزاوآ هک  هد  رارق  یناـسک  زا  ارم  ایادـخ  ، ددرگ تسدـق  هوگـش  هـب  هـتخیوآ  ناـمیاهناج  ،و  دـبای تـسد  تـمظع  ۀمـشچرس  هـب  و 
نانآ یتفگ و  ناـهنپ  زار  ناـنآ  اـب  ،و  دـندش شوهدـم  تا  یگرزب  ربارب  رد  سپ  ، يدومرف هجوت  اـهنآ  هب  ، دـنداد تخـساپ  سپ  ، يداد

رگ ایادـخ.دربن  تمرک  ییابیز  زا  مدـیما  ،و  مزاسن هریچ  ار  سأـی  يدـیماان و  ما  ینیب  شوخ  رب  ایادـخ  ، دـندرک راـک  وت  يارب  اراکـشآ 
تفطل مراکم  هاگیاج  زا  ناهانگ  رگا  ، ایادـخ.نک یـشوپ  مشچ  نم  زا  وت  رب  مدامتعا  نسح  رطاخ  هب  ، هتخادـنا ترظن  زا  ارم  میاهاطخ 

یلو ، هدرب ورف  مباوخ  هب  ترادـید  يارب  ندـش  هدامآ  زا  تلفغ  رگا  ایادـخ.هدومن  مرایـشه  تتیانع  مرک  هب  نیقی  اما  ، هدروآ نیئاـپ  ارم 
رادیب ارم  تا  هنامیرک  ياهتمعن  هب  تفرعم 

ص:264

 ( ناسآ شراگن  نانجلا (  حیتافم  دیدج  www.Ghaemiyeh.comبختنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1215زکرم  هحفص 323 

http://www.ghaemiyeh.com


هدـناوخ تشهب  يوس  هب  ارم  تا  هتـسجرب  باوـث  هنیآره  ، هدـناوخ ارف  شتآ  يوـس  هب  ارم  تتازاـجم  یگزب  رگا  ایادـخ.تسا  هتخاـس 
نادناخ دّمحم و  رب  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  ،و  مزرو یم  تبغر  ،و  هدومن يراز  تهاگشیپ  هب  ،و  منک یم  تساوخرد  وت  زا  ایادخ  تسا ،

لفاغ تساپـس  زا  ،و  دننکـش یمن  ار  تنامیپ  ،و  دنراد نابز  رب  هراومه  ار  ترکذ  هک  یهد  رارق  یناسک  زا  ارم  و  یتسرف ، دورد  دّمحم 
وت ریغ  زا  ،و  مدرگ تدوجو  هب  فراع  ات  ناسرب  تیابیز  رایسب  تّزع  رون  هب  ارم  ایادخ  ، دنرامـش یمن  کبـس  ار  تنامرف  ،و  دنوش یمن 

هداتسرف دّمحم  رب  وا  رایسب  مالـس  ادخ و  دورد  ،و  يراوگرزب یگرزب و  ياراد  يا  ، مشاب رذحرب  ناساره و  وت  زا  ،و  دوش نادرگ  يور 
.داب شکاپ  نادناخ  رب  و  شا ،

دـشاب یبلق  روضح  هک  هاگره  ،و  تسا يدـنلب  رایـسب  نیماضم  رب  لمتـشم  ،و  هدوب (ع) همئا ردـقلا  لیلج  ياـهتاجانم  زا  زاـین  زار و  نیا 
.تسا بسانم  نآ  ندناوخ 

نابعش هام  صاخ  لامعا 

[ لّوا بش  لامعا  ]

لق » ةروس هبترم و  کی  دمح » » ةروس تعکر  ره  رد  هک  تعکر  هدزاود  هلمج  زا  ، هدش رکذ  رایـسب  ياهزامن  « لابقا » باتک رد  : لّوا بش 
.دوش یم  هدناوخ  هبترم  هدزای  « دحا هّللا  وه 

[ لّوا زور  لامعا  ]

دیدرت یب  ، دریگب هزور  ار  نابعش  لوا  زور  هکره  : هدش تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ، دراد رایسب  تلیضف  زور  نیا  ةزور  : لّوا زور 
یسک يارب  هدرک  تیاور  يرایسب  باوث  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  سوواط  نبا  دّیـس  ،و  دوش یم  بجاو  وا  رب  تشهب 

تعکر ره  رد  هـک  بـیترت  نـیا  اــب  ، دروآ ياــجب  زاــمن  تـعکر  ود  ، نآ ياهبــش  رد  ،و  درادــب هزور  ار  هاــم  نـیا  لّوا  زور  هـس  هـک 
نـسح ماما  ریـسفت  ] مالّـسلا هیلع  ماما  ریـسفت  رد  هک  نادـب  ، دوش هدـناوخ  راب  هدزای  « دـحا هّللا  وه  لـق  » ةروس و  راـب ، کـی  « دـمح » ةروس

لوا زور  نابعش و  هام  تلیضف  رد  یتیاور  [ يرگسع
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هدرک و همجرت  ار  تیاور  نآ  ( هدرقم هّللا  ّرون  ) يرون مالسالا  هقث  ام  خیش  ،و  تسا هدش  جرد  نآ  رد  يرایـسب  دیاوف  هک  ، هدش رکذ  نآ 
ار نآ  ۀصالخ  تسین ، نآ  مامت  نتـشون  شیاجنگ  ار  ماقم  ،و  تسا ینالوط  تیاور  نآ  نوچ  یلو  ، هدروآ « هبّیط ۀـملک  » باتک نایاپ  رد 
رد هک  دروخرب  یتعامج  هب  نابعـش  لوا  زور  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  هک  نیا  تیاور  لصاح  : منک یم  رکذ  اـجنیا  رد 

دنلب تخـس  ناشیادص  دایرف و  ،و  ناشلادج تجاجل و  هکنآ  ات  دندرک  یم  وگتفگ  نآ  لاثما  ردـق و  ةرابرد  ،و  دـندوب هتـسشن  دجـسم 
انک دندرک  تساوخرد  دنتـساخرب و  ياج  زا  ترـضح  مارتحا  هب  ،و  دنداد ار  مالـس  خساپ  ، درک مالـس  اهنآ  رب  داتـسیا و  ترـضح  ، دش

هلئسم رد  دییوگ  یم  نخس  هک  یهورگ  يا  : دندومرف هداتسیا  تلاح  نامه  رد  دندرکن و  نانآ  توعد  هب  یهّجوت  ناشیا  ، دنیـشنب نانآ 
لـال هکنآ  یب  هدومن  تکاـس  ساره  زا  ار  ناـنآ  هک  ، تسا یناگدـنب  ار  یلاـعت  يادـخ  هک  دـیتسنادن  اـیآ  ، دـناسر یمن  يدوس  هک  يا 

اج زا  ناهـشیاهلد  هتـسکش و  ناشیاهنابز  ، دـنروآ یم  رطاخ  هب  ار  ادـخ  تمظع  هاگره  نانیا  ، دنـشاب زجاع  نتفگ  نخـس  زا  ای  دنـشاب ،
تکوـش و تزع و  يادـنلب  رطاـخ  هب  هـمه  نـیا  ، دـندرگ یم  تریح  تـهب و  راـچد  ،و  دور یم  رـس  زا  ناـشلوقع  و  دوـش ، یم  هدـنک 

رامـش رد  ار  دوخ  دوجو  دننک و  یم  ور  ادخ  يوس  هب  هزیکاپ  ياهرادرک  اب  دنیآ  دوخ  هب  تلاح  نیا  زا  هاگره  تسادخ ! تشادگرزب 
یـضار كدنا  رادرک  هب  ادـخ  يارب  نانیا  ، دـنک اپ  یهاتوک  ریـصقت و  زا  هک  یلاحرد  ، دـنروآ یم  باسح  هب  ناراکاطخ  ناراکمتس و 

هب هاگره  هک  دننانچ  نانیا  ، دنلوغـشم کین  لمع  هتـسیاش و  راک  هب  هتـسویپ  ، دنرامـش یمن  رایـسب  وا  يارب  ار  دایز  لمع  ،و  دـنوش یمن 
ایآ ، اجک ناشیا  اجک و  امـش  ناراک  هزاـت  هورگ  يا  ، دـنا هداتـسیا  تداـبع  هب  بارطـضا  میب و  رد  ناـساره و  ناـسرت و  ، يرگنب ناـشیا 

تبسن دننانآ  نیرتوگ  نخـس  « ردق » هب مدرم  نیرت  نادان  ،و  نآ زا  نخـس  رد  دنناشیا  نیرت  تکاس  ردق » » هب مدرم  نیرتاناد  هک  دیتسنادن 
باعـشنا رطاخ  هب  هدیمان  نابعـش  ار  نآ  راگدورپ  [، هرغ دـنیوگ  یناشیپ  زاغآ  هب  ] تسا میرک  نابعـش  ةّرغ  زورما  اهراک  هزات  يا  ، نآ هب 

امش هب  ار  شتاریخ  اهرصق و  ،و  هدرک زاب  ار  تانسح  ياهرد  نابعـش  رد  امـش  راگدرورپ  انامه  ، نآ رد  تاریخ  ندش  هدنکارپ  نتفای و 
ياهالب رورـش و  ياه  هخاش  ادـخ  تمحر  زا  رود  سیلبا  ، دـییآرب دـیرخ  ماقم  رد  سپ  ، ناـسآ ییاـهراک  نازرا و  یتمیق  هب  داد  هولج 

هخاش زا  ،و  دییوج یم  کّسمت  سیلبا  ياه  هخاش  هب  دیشوک و  یم  یشکرس  یهارمگ و  رد  هتسویپ  امش  هتسارآ و  امش  يارب  ار  دوخ 
تـسا ترابع  شتاریخ  ياه  هخاش  ،و  تسا نابعـش  هام  ةّرغ  نیا  ،و  دینادرگ یم  يور  هدـش  زاب  امـش  يارب  شیاهرد  هک  تاریخ  ياه 

: زا
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هقدص ، مدرم نیب  افـص  حلـص و  داجیا  ، ناگیاسمه ناشیوخ و  ردام و  ردپ و  هب  یکین  ، رکنم زا  یهن  ، فورعم هب  رما  ، تاکز ، هزور ، زامن
ردق اضق و  هلأسم  نآ  دیهد و  یم  تّقشم  تمحز و  دوخ  هب  ، هدش هتشادرب  امش  زا  شتّیلوئـسم  هک  يزیچ  رد  ، نیکاسم ارقف و  هب  نداد 
یهلا رارـسا  فشک  نآ  ،و  دـیا هدـش  یهن  نآ  رد  قیقحت  یـشیدنا و  فرژ  زا  هک  يزیچ  رد  دـیزادنا  یم  یتخـس  رد  ار  دوـخ  ،و  تسا

رد شناگدـنب  زا  ناعیطم  يارب  راـگدورپ  هچنآ  رب  امـش  رگا  هک  دـینادب.تسا  ناگدـش  هاـبت  زا  دـنک  شیتفت  اـهنآ  زا  هکره  هک  ، تسا
نآ هب  هچنآ  رد  و  تشاد ، دیهاوخزاب  [ ردق اضق و  رد  ثحب  ] دیتخادرپ نادـب  هچنآ  زا  ار  دوخ  هنیآره  ، دـیوش هاگآ  هدومن  هدامآ  زورما 

ترـضح ؟ تسیچ هدومن  اّیهم  دوخ  ناعیطم  يارب  زور  نیا  رد  ادـخ  ار  هچنآ  نینمؤملا  ریما  ای  : دـنتفگ.دش دـیهاوخ  دراو  دـنداد  نامرف 
اهنآ رب  بش  ماگنه  هب  نمشد  هاپس  ،و  دوب هداتسرف  نارفاک  اب  داهج  يارب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  ار  يرگشل  نآ  ناتـساد 

ثراح نب  دیز  زج  نانآ  زا  یسک  ،و  باوخ رد  ناناملـسم  ، دوب یهایـس  رد  هتفرورف  کیرات و  یبش  : دومرف درک و  لقن  ندنز  نوخیبش 
زامن و لوغـشم  رگـشل  زا  یبناج  رد  نانآ  زا  کیره  ، دوبن رادـیب  يرقنم  مصاـع  نب  سیق  ناـمعن و  نب  هداـتق  هحاور و  نب  هّللا  دـبع  و 

رطاخ هب  ناناملـسم  دـنتخاس و  دوخ  ياهریت  جامآ  ار  ناناملـسم  ، خـیرات بش  نآ  رد  شیوخ  نوخیبش  اب  نانمـشد  ، دوب اـعد  ندـناوخ 
زا ناهگان  ، دنوش كاله  دوب  کیدزن  رطاخ  نیا  هب  ، دنـشادن شیوخ  ظفح  يارب  یهار  ،و  دندوب زجاع  نانمـشد  ندید  زا  ، بش یهایس 

هدیشک و ریشمش  سپ  ، دش ناناملسم  يریلد  لد و  تّوق  ثعاب  ،و  تخاس نشور  ار  هاگودرا  هک  ، دیـشخرد يراونا  رفن  دنچ  نیا  ناهد 
هلآ هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  يارب  ار  دوخ  ناتـساد  داهج  زا  تشگزاب  زا  سپ  ، دندومن ریـسا  یمخز و  هتـشک و  ار  نانمـشد  ۀمه 

ار لامعا  نآ  کی  کی  ترضح  سپ  ، تسا نابعش  هام  زاغآ  رد  امـش  ناردارب  لامعا  رطاخ  هب  راونا  نیا  : دومرف ترـضح  ، دندرک لقن 
یم هدنکارپ  نآ  ياه  هنارک  نیمز و  فارطا  رد  ار  شیوخ  هاپس  سیلبا  ، دسر یم  نابعش  لّوا  زور  نوچ  : دندومرف هکنآ  ات  دندرک  لقن 

رد ار  ناگتـشرف  ( ّلج ّزع و  ) ادخ ،و  دیـشوکب دوخ  يوس  هب  ادـخ  ناگدـنب  زا  یـضعب  ندـناشک  رد  زورما  : دـیوگ یم  ناشیا  هب  دـنک و 
ۀمه ، دینک داشرا  ار  نانآ  ،و  دیراد هاگن  یتسرد  یتسار و  هب  ار  مناگدنب  : دیامرف یم  نانآ  هب  دنک و  یم  هدنکارپ  نیمز  قافآ  فارطا و 

وا نایهاپس  سیلبا و  بزح  رامش  رد  وا  هک  دور ، یشکرس  هار  هب  دزرو و  عانتما  قح  لوبق  زا  هکنآ  زج  ، دنوش یم  دنمتداعس  مناگدنب 
ياهرد ندش  زاب  هب  ( ّلج ّزع و  ) ادخ ، دوش نابعش  هام  لّوا  زور  نوچ.دوش  یم  بوسحم 
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ایند ار  دوخ  ياـه  هخاـش  اـت  دـهد  یم  ناـمرف  [ تشهب رد  تسا  یتخرد  ] یبوط تخرد  هب  ،و  دـنوش یم  زاـب  سپ  ، دـنک یم  رما  تشهب 
نآ هب  سپ  تسا ، یبوط  تخرد  ياه  هخاش  نیا  ادخ  ناگدنب  يا  : دهد یم  رـس  ادن  ( ّلج ّزع و  ) راگدرورپ يدانم  هاگنآ  ، دنک کیدزن 

ةروس رد  هک  خزود  ناتخرد  زا  تسا  یتخرد  ] تسا مّوقز  تخد  ياه  هخاـش  نیا  ،و  دزورفارب تشهب  يوس  هب  ار  امـش  هک  ، دـیزیوآرد
.دربن خزود  بناج  هب  ار  امش  ات  دینک  يرود  نآ  زا  [ تسا هدش  دای  نآ  زا  هعقاو  ۀکرابم 

ریخ و زا  يرد  زور  نیا  رد  هکره  ، دومن تلاـسر  هب  ثوعبم  یتسار  هب  ارم  هکنآ  هب  دـنگوس  : دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
رد هکره  ،و  دـناشک یم  تشهب  يوس  هب  ار  وا  هک  هتخیوآ  رد  یبوط  تخرد  ياه  هخاـش  زا  يا  هخاـش  هب  قیقحت  هب  ، دریگارف ار  یکین 

شتآ يوـس  هب  هدـنناشک  ار  وا  هک  هـتخیوآرد  موـّقز  ياـه  هخاـش  زا  يا  هخاـش  هـب  نـیقی  هـب  ، دریگارف ار  يدـب  ّرـش و  زا  يرد  زورما 
هب تسا  یبوط  ياه  هخاش  زا  يا  هخاش  هب  ندش  هتخیوآرد  ثعاب  کیره  هک  یلامعا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  سپـس  ، تسا
اب ینز  نایم  هکره  ،و  درادب هزور  زور  نیا  رد  هکره  ،و  دروآ اجب  یبحتـسم  زامن  ادخ  يارب  سکره  زورما  : دندومرف نایب  تروص  نیا 

یبلط زا  ، ار یناشیرپ  دهد  فیفخت  هک  یسک  ،و  دهد حلـص  يا  هناگیب  رهوش  نز و  ای  ، نادنواشیوخ ای  ، شدنزرف اب  يردپ  ای  ، شرـسمه
دوـخ ةدـهع  رب  ار  يا  هنهک  ضرق  ،و  دـنک رظن  دوـخ  باـسح  رد  هک  یـسک  ،و  دـهاکب نویدـم  ةدـهع  زا  شبلط  زا  اـی  ، دراد وا  زا  هک 

،و دیامن یتسرپرـس  ار  یمیتی  هک  یـسک  ،و  دنادگرب شبحاص  هب  ار  نآ  سپ  ، هدش سویأم  شندروآ  تسد  هب  زا  شراکبلط  هک  ، دـنیبب
ادخ هک  یسک  ،و  دناوخب ار  نآ  زا  یشخب  ای  نآرق  هک  یسک  ،و  درادزاب ینمؤم  ضرع  وربآ و  هب  ندز  هبرض  زا  ار  یهیفـس  هک  یـسک 

یکی ای  ردام  ردپ و  هب  هک  یسک  ،و  دنک تدایع  يرامیب  زا  هک  یسک  ،و  دیامن رکش  هب  مادقا  ،و  درامـش رب  ار  شیاهتمعن  ،و  دنک دای  ار 
ناشدونشخ زور  نیا  رد  دوب و  هدروآ  مشخ  هب  ار  شیوخ  ردام  ردپ و  نابعش  لّوا  زور  ندیـسر  زا  شیپ  هکنآ  ،و  دزرو یکین  اهنآ  زا 

زا يزیچ  زور  نیا  رد  سکره  ،و  دـشخب یّلـست  ار  يا  هدز  تبیـصم  زور  نیا  رد  هکره  ،و  دـنک عییـشت  ار  يا  هزاـنج  هکره  ،و  تخاـس
هب یتسار  هب  ارم  هکنآ  هب  دـنگوس  : دـندومرف (ص) ادـخ لوسر  سپـس.تسا  یبوط  تخرد  هب  ناـگتخیوآ  زا  دروآ  اـجب  ار  ریخ  باوبا 

موـّقز تخرد  ياـه  هخاـش  زا  يا  هخاـش  هـب  قـیقحت  هـب  ، دریگ ارف  ار  هاـنگ  ّرـش و  زا  يرد  زور  نـیا  رد  سکره  تـخیگنارب  تلاـسر 
ياه هخاش  زا  يا  هخاش  هب  ندش  هتخیوآرد  ثعاب  کیره  هک  یلامعا  هاگنآ  ، شتآ يوس  هب  تسوا  ةدنناشک  هخاش  نآ  ،و  هتخیوآرد

تسا مّوقز 
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دوخ بجاو  زامن  هب  تبـسن  زور  نیا  رد  سکره  ، داتـسرف يربمایپ  هب  یتسار  هب  ارم  هکنآ  هب  دنگوس  : دـندومرف نایب  تروص  نیا  هب  ار 
هجوتم يررـض  هکنیا  نودب  ،و  دناد یم  ار  شلاح  يدب  هک  ، دـیآ وا  زن  هدـنامرد  يریقف  سکره  ،و  دـیامن هابت  ار  نآ  ،و  دـنک یهاتوک 

لاح هب  ار  ریقف  سپ  ، دـنک لح  ار  ریقف  لکـشم  ، وا ياج  هب  هک  تسین  مه  يرگید  سک  ،و  دراد ار  وا  لاح  رییغت  رب  تردـق  ، ددرگ يو 
وا رذع  سپ  ، دنک یهاوخرذع  وا  زا  يراکاطخ  هک  یسک  ،و  ددرگ كاله  هتفر و  نیب  زا  ات  ، دریگن ار  وا  تسد  ،و  دراذگاو دوخ  دوخ 
اب يرهوـش  ناـیم  دزادـنا  ییادـج  هک  یـسک  ،و  دـیامن تبوـقع  ار  وا  ، هدرک يدـب  هـک  يا  هزادـنا  زا  شیب  نـیا  رب  هوـالع  دریذـپن ، ار 

،و رهاوخ ود  ای  ، قیفر ود  نایم  ای  ، هیاسمه ود  نایم  ای  ، شـشیوخ اب  یـشیوخ  ای  ، شردارب اب  يردارب  ای  ، شدـنزرف اب  يردـپ  ای  ، شرـسمه
هک یـسک  ،و  دـیازفیب وا  يالب  مشخ و  رب  سپ  ، دـناد یم  ار  وا  یتسدـگنت  هک  یلاحرد  ، دریگب تخـس  یتسدـگنت  ناسنا  رب  هک  یـسک 

رازآ وا  هب  ،و  دنک افج  یمیتی  رب  هکنآ  ،و  دیامن لطاب  ار  وا  نید  ات  دزرو  متـس  وا  رب  ،و  دـنک راکنا  شبحاص  رب  ار  نآ  دـشاب و  نویدـم 
هزاوآ هک  یـسک  ،و  دراد او  نآ  رب  مه  ار  مدرم  درب و  موجه  ینمؤم  ردارب  ضرع  وربآ و  هب  هک  یـسک  ،و  دنک هابت  ار  وا  لام  ،و  دـناسر

.دنک کیرحت  هانگ  ماجنا  رب  یناوخ  هزاوآ  نآ  رد  ار  مدرم  هک  یتروص  هب  ، دنک یناوخ 

، دیامن راختفا  لامعا  نآ  هب  ،و  درامش رب  ادخ  ناگدنب  رب  ار  دوخ  متس  عاونا  ،و  اهگنج رد  ار  دوخ  حیبق  تشز و  ياهراک  هک  یـسک  و 
رطاخ هب  هدرم و  شا  هیاسمه  هکنآ  ،و  هدرکن تدایع  وا  زا  ، وا ن.ش  ندرمـش  کبـس  تهج  هب  ،و  هدش رامیب  شا  هیاسمه  هک  یـسک  و 

تراقح و يور  زا  يو  هب  ،و  دنک ضارعا  هدز  تبیصم  تیلست  زا  هکنآ  ،و  هدرکن عییشت  ار  شا  هزانج  شرظن  رد  هدرم  نآ  ندوب  راوخ 
،و دوب هدرک  قاع  ار  ناشیا  نابعش  زا  شیپ  هک  یسک  ،و  ار ود  نآ  زا  یکی  ای  ، دوخ ردام  ردپ و  دنک  قاع  هک  یـسک  ،و  دنک افج  یتسپ 

ماجنا ار  رهـش  ماسقا  ریاس  زا  يراک  سکره  نینچمه  تشاد و  ار  نآ  رب  تردـق  هکنآ  لاح  ،و  تخاسن دونـشخ  ار  ناـشیا  نابعـش  رد 
هب ناـگتخیوآ  رد  هک  دـیزگرب  يربماـیپ  هب  یتسار  هب  ارم  هکنآ  هب  دـنگوس  ،و  تسا مّوقز  ياـه  هخاـش  زا  يا  هخاـش  هب  هتخیوآ  ، دـهد

.دنوش یم  دنلب  تشهب  يوس  هب  اه  هخاش  نآ  اب  یبوط  تخرد  ياه  هخاش 

رظن سپـس  ، دوب رورـسم  دـیدنخ و  یم  ،و  درک دـنلب  نامـسآ  بناج  هب  ار  دوخ  رظن  یکدـنا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هاگنآ 
يوس هب  ار  كرابم 
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درک و دوـخ  باحـصا  هب  ور  هاـگنآ  ، تشگ سوـبع  كراـبم  يور  دیـشک و  مهرد  ار  كراـبم  یناـشیپ  سپ  ، تخادـنا ریز  هـب  نـیمز 
درک یم  دنلب  و  دش ، یم  دنلب  هک  ار  یبوط  تخرد  مدید  قیقحت  هب  دـیزگرب  يربمایپ  هب  یتسار  هب  ار  دّـمحم  هکنآ  هب  دـنگوس  : دومرف

ود هب  یـضعب  ،و  نآ زا  هخاش  کی  هب  دـندوب  هتخیوآرد  هک  ار  ناشیا  زا  مدـید  ،و  تشهب يوس  هب  دـندوب  هتخیوآرد  وا  هب  هک  ار  نانآ 
.تاعاط رب  ناشیدنب  ياپ  بسح  رب  ، هخاش دنچ  هب  ای  ، هخاش

العا هـب  ار  وا  دــننک  یم  دــنلب  اـه  هخاـش  نآ  نآ و  ياـه  هخاـش  رتـشیب  هـب  هـتخیوآ  رد  هـک  مـنیب  یم  ار  هثراـح  هـب  دــیز  هـنیآره  و 
هب ارم  هکنآ  هب  دـنگوس  مدرک و  هاگن  نیمز  يوس  هب  هاگنآ  ، مدـش لاحـشوخ  مدـیدنخ و  تهج  نیا  زا  ، تشهب [ ۀـبترم نیرتالاب  ] نیّیلع

يوس هب  ار  دوخ  هب  ناـگتخیوآرد  ،و  نآ ياـه  هخاـش  تفر  یم  نییاـپ  هب  هک  مدـید  ار  موـّقز  تخرد  تخیگنارب  يربماـیپ  هب  یتـسار 
.درب یم  نییاپ  خزود 

.ناهانگ رب  ناشیراشفاپ  بسح  رب  هخاش  دنچ  ای  هخاش  ود  هب  یهورگ  ،و  يا هخاش  هب  هتخیوآرد  ار  ناشیا  زا  یهورگ  مید  و 

نیرت نییاپ  ] تاکرد لفسا  هب  ار  وا  اه  هخاش  نآ  ،و  دنا هتخیوآرد  نآ  ياه  هخاش  رتشیب  هب  هک  ، منیب یم  ار  ناقفانم  زا  یضعب  هنیآره  و 
.تفرگ ما  یناشیپ  ،و  مدیشک مهد  يور  تهج  نیا  زا  ، دنرب یم  ورف  [ اه هکلهم 

[ مّوس زور  لامعا  تبسانم و  ]

مالّسلا امهیلع  یلع  نب  نیسح  ترضح  زور  نیا  رد  : تسا هدومرف  « حابصم » باتک رد  یسوط  خیش  ، تسا یکرابم  رایسب  زور  : مّوس زور 
هیلع يرگسع  نصح  ماما  ترضح  لیکو  ینادمه  ءالع  نب  مساق  يوس  هب  فیرـش  [ تشون تسد  ] عیقوت يزور  نینچ  رد  ،و  دش ّدلوتم 
نیا ،و  ریگب هزور  ار  زور  نآ  سپ  ، دش ّدلوتم  نابعش  موس  هبنشجنپ  زور  رد  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نامیالوم  : هک دمآ  نوریب  مالّـسلا 

: ناوخب ار  اعد 

زا لـبق  شیادـص و  نتــساخرب  زا  شیپ  دـش  هداد  هدـعو  شتداهــش  هـب  هـک  ، زور نـیا  رد  دوـلوم  قـح  هـب  مهاوـخ  یم  وـت  زا  ایادـخ 
هتـشاذگن ناـهج  رد  مدـق  زوـنه  هک  یلاـحرد  تسیرگ  وا  رب  تسا  نآ  رب  هـک  ره  نـیمز و  ، تـسا نآ  رد  هـکره  نامـسآ و  ، شتدـالو

، کشا ۀتشک  ، دوب

ص:270

 ( ناسآ شراگن  نانجلا (  حیتافم  دیدج  www.Ghaemiyeh.comبختنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1215زکرم  هحفص 329 

http://www.ghaemiyeh.com


اب يزوریپ  ،و  تسوا ماک  رد  افـش  و  دـنیوا ، لسن  زا  ناماما  هکنیا  شتداهـش  شاداپ  ، تشگزاب زور  ، يرای هب  هتفایددـم  ، نادـناخ رورس 
،و دـنیامن یهاوخ  نوخ  دـنریگ و  ماتقنا  ات  ، وا تبیغ  ناش و  هدـننک  مایق  زا  سپ  شنادـناخ  زا  نانیـشناج  ،و  شتـشگزاب هاگرد  تسوا 
هب ! ایادخ.زور بش و  دمآ  تفر و  اب  ماگمه  ناشیا  رب  ادـخ  دورد  ، دـنوش قح  نید  نارای  نیرتهب  دـنزاس و  دونـشخ  ار  راّبج  ترـضح 
هک يروما  اب  دوخ  هب  هدرک  دـب  هانگ و  هب  فرتعم  راکهنگ  تساوخرد  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  میوج و  یم  لّسوت  وت  هب  نانآ  قح 
ام ،و  تسرف دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  ! ایادخ ، دهاوخ یم  هانپ  شروگ  رد  نتفر  ماگنه  ات  وت  زا  ، هدومن یهاتوک  شزورید  زورما  رد 

یمارگ شا  ییاسانـش  هب  ار  اـم  هک  ناـنچمه  ! ایادـخ.هد ياـج  يدـبا  هاـگیاج  تشهب و  رد  يو  هارمه  ،و  نک روـشحم  وا  عـمج  رد  ار 
هک هد  رارق  یناسک  زا  ار  ام  ،و  امرف ام  يزور  ار  وا  اب  ّتبحم  ۀقباس  تقافر و  ،و  راد یمارگ  ترضح  نآ  هب  بّرقت  هب  ار  ام  سپ  یتشاد 

هدیزگرب نادناخ  نانیـشناج و  ۀـمه  رب  مه  ،و  دنتـسرف یم  وا  رب  دایز  تاولـص  شمان  ندرب  ماگنه  هب  ،و  دـنوش یم  میلـست  ار  شنامرف 
رد ام  رب  شخبب  ! ایادخ ، رـشب مامت  رب  یهلا  ياهتّجح  ،و  دـنناشخرد ناگراتـس  نآ  ، هدزاود ددـع  هب  وت  يوس  زا  ناگدـش  يرای  نآ  ، شا

شا هراوهگ  هب  سرطف  ،و  يدیـشخب دّـمحم  هب  ار  نیـسح  هک  نانچ  ، ار يا  هتـساوخ  ره  اـم  يارب  روآرب  ،و  ار شـشخب  نیرتهب  زور  نیا 
يا نیمآ  ، میـشک یم  راظتنا  ار  شتـشگزاب  میوش و  یم  رـضاح  شتبرت  رب  ، شتداهـش زا  سپ  مییوا  رازم  هب  هدنهانپ  ام  ،و  دش هدـنهانپ 

.نایناهج راگدرورپ 
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شنانمـشد هک  يزور  رد  تسا  ترـضح  نآ  ياـعد  نیرخآ  نیا  ،و  ار مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ياـعد  یناوخ  یم  ، اـعد نیا  زا  دـعب 
یب ناگدــیرفآ  زا  يریگ ، تخــس  هـب  باذــع  رد  یتوربـج و  گرزب  هبترمدــنلب و  وـت  ایادــخ  اروشاــع  زور  ینعی  ، دــنتفرگ ینوزف 

،و لماک تتمعن  تسار ، تا  هدعو  ، تسا کیدزن  ناگدنب  هب  تتمحر  ، ییاناوت یهاوخ  یم  هچره  رب  ، تسا ریگارف  تا  ییایربک  ، يزاین
هبوت ياریذـپ  دـنک  هبوت  هکنآ  يارب  ، يراد هطاحا  يدـیرفآ  هچنآ  هب  ، یکیدزن رایـسب  يوش  هدـناوخ  هک  یماـگنه  ، تسوکین تنومزآ 
داـی يوش  داـی  هاـگره  ،و  يریذـپ ساپـس  ، يوش ساپـس  هاـگره  ، يروآ تسد  هب  ییوـجب  ار  هچنآ  ،و  ییاـناوت ینک  هدارا  هچره  رب  ، يا

تهاگرد هب  نیگمغ  مروآ و  یم  هانپ  وت  بناج  هب  كانمیب  ،و  منک یم  لیم  وت  يوس  هب  جایتحا  اب  ،و  مناوخ یم  ار  وت  زاین  رس  زا  ، ینک
هب ] ام موق  نیب  ام و  نیب  ، میامن یم  لّـکوت  وت  رب  مروما  تیاـفک  يارب  ،و  مهاوخ یم  کـمک  وت  زا  یناوتاـن  لاـمک  رد  ،و  منک یم  هیرگ 

ار ام  دـندومن و  ییافو  یب  اـم  اـب  ،و  دندیـشک تسد  اـم  يراـی  زا  دـندز و  گـنرین  اـم  هب  ،و  دـنتفیرف ار  اـم  ناـنآ  هک  نک  يرواد  [ قح
یحو رب  ،و  يدیزگرب تلاسر  هب  ار  وا  هکنآ  ، میتسه هّللا  دبع  نب  دّمحم  وت  بوبحم  دـنزرف  ،و  وت ربمایپ  ترتع  ام  هکنآ  لاح  ،و  دنتـشک

.نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  ترهم  هب  ، هد رارق  لکشم  زا  ییاهر  هار  شیاشگ و  ام  راک  رد  ، يداد رارق  نیما  دوخ 

یم زور  نیا  رد  ، ار اعد  نیا  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  : تفگ یم  هک  ، مدینـش يرفوزب  نایفـس  نب  یلع  نب  نیـسح  زا  : تفگ شاـیع  نبا 
.تسا مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  تدالو  زور  ، نابعش موس  زور  ياهاعد  زا  اعد  نیا  دومرف  زین  دناوخ و 

[ مهدزیس بش  لامعا  ]

بـش زاـمن  تیفیک  ،و  تسا [ مهدزناـپ مهدراـهچ و  ، مهدزیـس ياهبـش  زا  دـنترابع  هک  نشور  ياهبـش  ] ضیب یلاـیل  لّوا  : مهدزیـس بش 
.دش نایب  ۀحفص 238] ] بجر هام  لامعا  رد  دعب  بش  ود  مهدزیس و 
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[ نابعش ۀمین  بش  لامعا  ]

ۀمین بش  تلیضف  زا  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هک  هدش  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ، تسا یکرابم  رایسب  بش  : نابعش ۀمین  بش 
یم ریزارـس  ناگدنب  رب  ار  دوخ  لضف  ادخ  بش  نیا  رد.تساهبـش  نیرترب  ردق  بش  زا  سپ  بش  نیا  : دومرف ناشیا  ، دـش لاؤس  نابعش 
یبش نآ  هک  ، دیـشوکب نآ  رد  یلاعت  يادـخ  يوس  هب  نتـسج  بّرقت  رد  سپ  ، دزرمآ یم  شیوخ  مرک  شـشخب و  هب  ار  ناـنآ  ،و  دـنک

ماجنا هک  مادام  دـنادرگنزاب  یلاخ  تسد  اب  شیوخ  هاگرد  زا  ار  یلئاس  هک  ، هدرک داـی  دـنگوس  دوخ  سّدـقم  تاذ  هب  ادـخ  هک  تسا 
ار نآ  هک  ردق  بش  ضوع  رد  داد و  رارق  ام  يارب  ار  نآ  یلاعت  قح  هک  تسا  یبش  نابعش  ۀمین  بش  ،و  دنکن تساوخرد  ار  یتیـصعم 

.ربخ رخآ  ات  ، ...دینک ششوک  یلاعت  يادخ  رب  انث  ياعد و  رد  سپ  ، دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ربمایپ  صوصخم 

نینچ رحس  رد  هک  تسا  ( ءادفلا هل  انحاورا  ) نامز ماما  رـصع  ناطلـس  ترـضح  تداعـس  اب  تدالو  ، كرابم بش  نیا  تاکرب  هلمج  زا 
بـش نیا  تفارـش  ینوزف  ثعاب  ،و  دـش عقاو  [ ینونک يارماـس  ] يأر نمّرـس  رد  يرمق  يرجه  جـنپ  هاـجنپ و  تسیود و  لاـس  رد  یبش 

: تسا دراد  لمع  دنچ  بش  نیا  يارب.تشگ  كرابم 

[ ندرک لسغ  : لّوا ]

.تسا ناهانگ  فیفخت  ثعاب  هک  ندرک  لسغ  : لّوا

[ رافغتسا اعد و  زامن و  هب  يراد  هدنز  بش  : مّود ]

هکره : هدمآ تیاور  رد  ،و  دنداد یم  ماجنا  مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  هک  نانچ  ، رافغتـسا اعد و  زامن و  هب  يراد  هدـنز  بش  : مّود
.دنریمب اهلد  هک  يزور  رد  دریمن  وا  لد  دزادرپب  تبادع  زاین و  زار و  هب  ار  بش  نیا 

[ تسا بش  نیا  لامعا  لضفا  هک  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  : مّوس ]

حاورا ات  دراد  لیم  هکره  ،و  تسا ناهانگ  شزرمآ  ثعاب  تسا و  بش  نیا  لامعا  لضفا  هک  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  تراـیز  : مّوس
ّدح نیرت  مک  ، دـنک ترایز  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  بش  نیا  رد  ، دـنهد ییانـشآ  تسد  وا  اب  ربماـیپ  رازه  راـهچ  تسیب و  دـص و 

اب ،و  درآرب نامـسآ  بناج  هب  رـس  سپـس  ، دنک رظن  پچ  تسار و  بناج  هب  دیآرب و  یماب  يالاب  رب  هک  تسا  نا  ترـضح  نآ  ترایز 
: دنک ترایز  ار  ترضح  تاملک  نیا 

وت رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  دورد و  ، هّللا دبع  ابا  يا  وت  رب  دورد 

وا يارب  هرمع  ّجـح و  شاداپ  هک  تسا  دـیما  ، دـنک ترایز  هویـش  نیا  هب  ار  ترـضح  نآ  نامز  ره  رد  دـشاب و  اـجک  ره  رد  سکره  و 
هحفص 687] ] .دومن میهاوخ  رکذ  ادخ  تساوخ  هب  تارایز  باب  رد  ار  بش  نیا  صوصخم  ترایز  ام  و.دوش  هتشون 

[ تسا ( هیلع هّللا  تاولص  ) نامز ماما  ترایز  ۀلزنم  هب  هک  اعد  نیا  ندناوخ  : مراهچ ]

: تسا ( هیلع هّللا  تاولص  ) نامز ماما  ترایز  ۀلزنم  هب  ،و  دنا هدرک  لقن  دّیس  خیش و  هک  ییاعد  ندناوخ  : مراهچ
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لماک سپ  ، یتخاس نیرق  ار  يرگید  تلیـضف  شتلیـضف  هب  هک  ، وا دوعوم  ّتتجح و  قح  هب  ،و  نآ رد  دولوم  بش و  نیا  قح  هب  يادخ 
،و تناشخرد رون  دشاب ، یمن  يا  هدنز  سپ  تتایآ  يارب  ،و  تسین يزاس  نوگرگد  تتاملک  يارب  ، تلادع یتسار و  هب  تا  هملک  دـش 
لـصا و تسا  فیرـش  ،و  شتدـالو هدوـب  میظع  هک  رظن ، زا  هدیـشوپ  بیاـغ  نآ  ، کـیرات بش  رد  تنـشور  ۀـناشن  ،و  تـنازورف وـترپ 

ریشمش ، دنیوا ناراکددم  ناگتشرف  دسر و  رد  شروهظ  ةدعو  هک  هاگنآ  شا  هدننک  دییأت  روای و  ادخ  ،و  دنیوا هاوگ  ناگتشرف  ، شبسن
راگزور رادـم  ، دـنهدن ماجنا  قطنم  یب  يراک  هک  تسا  يراـبدرب  اـب  ،و  ددرگن شواـخ  هک  تسا  قح  رون  ،و  دوشن دـنک  هک  تسادـخ 

رـشح و باحـصا  ، دوش یم  لزان  ردق  بش  رد  هچنآ  نانآ  رب  هدش  لزان  ، دنا قح  تموکح  ناّیلوتم  ،و  رـصع سیماون  [ شناردـپ ] .تسا
دورد تـسا  ناـشیا  ملاوـع  زا  هدیــشوپ  هـک  ناـشمئاق  متاـخ و  رب  ایادـخ.قح ! یهن  رما و  ناـیلاو  ،و  ادــخ یحو  نارـّـسفم  ،و  دنرــشن

رد ار  ام  ،و  نک نیرق  وا  یهاوخوخ  ،و  هد نامرارق  شناراـی  زا  ،و  اـمرف لـیان  شماـیق  روهظ و  وا و  ماـیا  كرد  هب  ار  اـم  ! ایادـخ.تسرف
شقح ةدنراداپرب  زاس و  دـنم  هرهب  شا  ینیـشنمه  زا  ،و  رادـب هدـنز  مّرخ  داش و  شتلود  رد  و  امرف ، تبث  شناگدادـلد  نارای و  رامش 

رب ادخ  نایاپ  یب  ياهدورد  ،و  نایملاع راگدرورپ  ار  يادخ  ساپس  ،و  نانابرهم نیرتنابرهم  يا  ، رادب تمالس  هب  اهیدب  زا  ،و  هد نامرارق 
ۀمه رب  تـسرف  تـنعل  ادـخ  ،و  داـب شیوـگ  قـح  نادـناخ  وگتــسار و  تـیب  لـها  رب  و  نـالوسر ، ناربماـیپ و  متاـخ  دّـمحم  ناـمیاقآ 

.نارواد نیرترواد  يا  ، نک يرواد  نانآ  نیب  ام و  نیب  ،و  ناراکمتس

[ ...تسا هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  هک  ار  اعد  نیا  دناوخب  : مجنپ ]

: تفگ هک  هدرک  تیاور  یمشاه  لیضف  نب  لیعامسا  زا  خیش  : مجنپ

ص:274

 ( ناسآ شراگن  نانجلا (  حیتافم  دیدج  www.Ghaemiyeh.comبختنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1215زکرم  هحفص 334 

http://www.ghaemiyeh.com


هدنیاپ دوخ  هب  هدنز  ییوت  ایادخ  مناوخب : نابعـش  ۀـمین  بش  رد  ار  نآ  هک  داد  میلعت  نم  هب  ار  اعد  نیا  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 
زا ساپـس  ، تسار وت  يرترب  ، تسار وت  یگرزب  ، هدنروآدیدپ ةدننک  زاغآ  ، دنناریم شخب  یگدـنز  ، شخب يزور  ةدـننیرفآ  ، گرزب رترب 
يا ، اتکی يا  هناگی  يا  ، تسین وت  يارب  یکیرـش  ، يا هناگی  ، تسار وت  اهنت  رکـش  يراوگرزب و  ، نامرف مرک و  ، دوج تمعن و  ، تسوت نآ 
نم هب  زرماـیب و  ارم  تسرف و  دورد  دّـمحم  نادـناخ  دّـمحم و  رب  ، هوبن ییاـتمه  شیارب  هدـشنه و  داز  هدازن و  هکنآ  يا  ، قلخ دوـصقم 
راک ره  بش  نیا  رد  وت  هک  یتسرد  هب  ، هد تعـسو  ار  ما  يزور  ، نک ادا  ار  ما  يراکهدب  امرف ، تیافک  ارم  ّمهم  ياهزاین  ،و  رآ تمحر 

يزور نیرتــهب  وــت  هــک  هد  يزور  ارم  سپ  ، یهد یم  يزور  یهاوــخب  ار  دوــخ  قــلخ  زا  هــکره  ،و  ینک یم  رّدــقم  ار  يراوتــسا 
مدرک دصق  ار  وت  ،و  مهاوخ یم  تلـضف  زا  نیاربانب  « دیهاوخب ادخ  لضف  زا  :» ییوگنخـس هدنیوگ و  نیرتهب  وت  یتفگ و  وت  ، یناگدنهد

.نانابرهم نیرتنابرهم  يا  ، نک محر  نم  رب  ، متسب دیما  وت  هب  ،و  مدومن دامتعا  تربمایپ  دنزرف  هب  و 

[ دندناوخیم بش  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  ترضح  هک  ار  ییاعد  دناوخب  : مشش ]

هک ، نک ام  بیصن  نانچ  تتیشخ  زا  ایادخ  دندناوخیم  بش  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  ترـضح  هک  دناوخب  ار  ییاعد  : مشش
رب ار  ایند  ياهیراتفرگ  هک  يردق  هب  نیقی  زا  ،و  دناسرب تا  يدونـشخ  هب  ار  ام  هک  هچنآ  تتعاط  زا  ،و  دوش لیاح  وت  ینامرفان  ام و  نیب 
نآ ،و  نادرگ دنم  هرهب  يراد  یم  هدنز  ار  ام  هک  یهاگ  ات  نامیاهورین  نامناگدـید و  نامیاهـشوگ و  هب  ار  رام  ایادـخ  ، دزاس ناسآ  ام 

يرای هدیزرو  ینمشد  ام  اب  هک  یسک  رب  ار  ام  ،و  هتشاد اور  متـس  ام  رب  هک  هد  رارق  یـسک  ةدهع  رب  ار  ام  ماقتنا  ،و  هدب رارق  ام  ثراو  ار 
نید رد  ار  ام  تبیصم  ،و  هد
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هب نکم ، هریچ  اـم  رب  دـنک  یمن  محر  اـم  هب  هک  ار  نآ  ،و  هدـم رارق  اـم  شناد  تیاـهن  هشیدـنا و  نـیرت  گرزب  ار  اـیند  ،و  هدـن رارق  اـم 
زا ،و  تسا منتغم  ، مه رگید  تاقوا  رد  نآ  ندـناوخ  هک  تسا  یلماک  عماج و  ياعد  اعد  نیا.نانابرهم  نیرت  ناـبرهم  يا  تا  یناـبرهم 

.دندناوخ یم  ار  اعد  نیا  هراومه  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  ترضح  هک  هدش  تیاور  نینچ  « یلائللا یلاوغ  » باتک

[ دناوخ یم  [ یعرش رهظ  ماگنه  ] لاوز ماگنه  هک  ار  زور  ره  تاولص  دناوخب  : متفه ]

هّوبّنلا و هرجش  دّمحم  لآ  دّمحم و  یلع  ّلص  مهّللا  : دناوخ یم  [ یعرش رهظ  ماگنه  ] لاوز ماگنه  هک  ار  زور  ره  تاولـص  دناوخب  : متفه
« ...هلاسّرلا عضوم 

[ دناوخب ار  لیمک  ياعد  : متشه ]

.تشذگ لّوا  باب  رد  لماک  روط  هب  ،و  تسا بش  نیا  رد  شدورو  هک  دناوخب  ار  لیمک  ياعد  : متشه

[ ...دیوگب هبترم  دص  مادک  ره  ار  راکذا  نیا  : مهن ]

ناهانگ ۀـمه  یلاعت  يادـخ  ات  ، دـیوگب هبترم  دـص  ار  « هّللا ّالا  هلا  »و«ال  ربکا هّللا  »و« هّلل دـمحلا  »و« هّللا ناحبـس  » ياهرکذ زا  کی  ره  : مهن
.دروآرب ار  وا  ترخآ  ایند و  ياهتجاح  ،و  دزرمایب ار  وا  ۀتشذگ 

[ ...دناوخب هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  هک  ار  زامن  نیا  : مهد ]

هب : تفگ هک  تسا  هدرک  تیاور  نابعش  ۀمین  بش  تلیـضف  رد  يربخ  نمـض  رد  ییحی  وبا  زا  ( حابـصم  ) باتک رد  یـسوط  خیـش  : مهد
ود ، يدروآ اجب  ار  اـشع  زاـمن  هاـگره  : دومرف ؟ تسا مادـک  بش  نیا  رد  اـهاعد  نیرتهب  : متفگ مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  دوخ  يـالوم 

»و دـیحوت » ةروس »و  دـمح » ةروس مود  تعکر  رد  »و  نورفاـک » ةروس »و  دـمح » ةروس لوا  تعکر  رد  ناوخب  بیترت  نیا  هب  زاـمن  تعکر 
يا وگب : سپس  ، هبترم راهچ  یس و  ربکا » هّللا  هبترم و« هس  یـس و  « هّلل دمحلا  ،و« هبترم هس  یـس و  « هّللا ناحبـس  :» وگب ، يداد مالـس  نوچ 

راکـشآ و ياـناد  يا  ، دـنرب یم  هاـنپ  وا  يوس  هب  راوگاـن  ياهدادـخر  رد  ناگدـنب  ،و  تسوا يوس  هب  اهیتخـس  رد  ناگدـنب  هاـنپ  هکنآ 
يا ، اه هدیرفآ  قیالخ و  راگدرورپ  يا  ، دـنام یمن  ناهنپ  وا  رب  دروآ  یم  رظن  رد  ماهوا  ار  هچنآ  ،و  رکف مهو و  تالایخ  هکنآ  يا  ، ناهن
یم لّـسوت  تسین  وـت  زج  يدوـبعم  هکنیا  هب  ، تسین وـت  زج  يدوـبعم  ، ادـخ ییوـت  ، تسوا تسد  هب  اهنامـسآ  اـهنیمز و  توـکلم  هکنآ 

،و يدومن محر  ناـنآ  هب  يدرک و  رظن  ناـشیا  هب  هک  هد  رارق  یناـسک  زا  بش  نیا  رد  ارم  ، تسین وت  زج  يدوبعم  هکنآ  يا  سپ  ، میوج
يدرک تباجا  سپ  يدینش  ار  ناشیاعد 
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قیقحت هب  ، یتشذگرد ناشگرزب  هانگ  هتـشذگ و  ياطخ  زا  ،و  يدیزرمآ ار  ناشیا  سپ  ، یتسناد ار  ناشهانگ  زا  تشذگ  تساوخرد  و 
يرابدرب و هب  ،و  شخبب نم  رب  تلـضف  مرک و  اب  ! ایادخ ، مدش هدنهانپ  وت  هب  میاهبیع  یـشوپ  هدرپ  يارب  ،و  مدروآ هانپ  وت  هب  مناهانگ  زا 

تتدابع يارب  ،و  يدیزگرب تتعاط  يارب  هک  تیایلوا  زا  ،و  ناشوپ ورف  تلماک  تمارک  اب  نیا ب  رد  ارم  ،و  زیرب ار  میاهاطخ  تشذـگ 
ناش هرهب  ،و  دش تداعس  نیرق  ناش  شـشوک  هک  یناسک  زا  ارم  ! ایادخ.هد رارق  يدومن  تهاگرد  هدیزگرب  صلاخ و  يدرک و  رایتخا 

،و دندرب هرهب  سپ  هتـشگ  راگتـسر  ریذپ و  تمعن  دـنتفای و  تمالـس  هک  هد  رارق  یناسک  زا  ارم  زین  ،و  هد رارق  تشگ  لماک  تاریخ  زا 
یم کیدزن  وت  هب  ارم  هچنآ  ره  تتعاط و  ، راد هاگن  تتیصعم  رد  يور  هدایز  زا  ،و  امرف تیافک  مدراذگ  رـس  تشپ  هچنآ  دنزگ  زا  ارم 
یم سامتلا  وت  هب  هدـنیوج  ره  ،و  دروآ یم  هاـنپ  وت  هب  يرارف  ره  مرورـس  هد ، رارق  نم  بوبحم  دـیامن  یم  تهاـگرد  بّرقم  دزاـس و 

نیرت میرک  وت  يدرک و  بدا  ناـنآ  هب  ندراذـگ  مارتـحا  اـب  ار  تناگدـنب  ، دـنز یم  هیکت  وت  مرک  رب  راـک  هبوـت  هاوخرذـع  ره  ،و  دـنک
هرهب یب  مراودیما  تمرک  زا  هچنآ  هب  تبـسن  ارم  ! ایادخ.نابرهم ةدنزرمآ  ییوت  يداد و  تشذـگ  هب  روتـسد  ار  تناگدـنب  ،و  ینامیرک

،و نکم بیـصن  یب  يا  هدومن  رّرقم  تتعاط  لها  يارب  بش  نیا  رد  هک  تناوارف  ةرهب  زا  ،و  زاسم دـیماان  تلماـک  ياـهتمعن  زا  ،و  نکم
تـشذگ مرک و  لها  وت  یلو  ، مشابن تیاـنع  همه  نآ  راوازـس  دـنچره  اراـگدورپ  ، هد رارق  يراوتـسا  رپس  رد  تتاـقولخم  رارـش  زا  ارم 

مدیما ،و  تسا وکین  وت  هب  منامگ  اریز  ، منآ راوازس  هک  نانچ  هن  ، امرف تمحرم  ینآ  ۀتسیاش  هک  نانچ  نم  رب  ، یشزرمآ
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هب تمرک  يور  زا  ارم  نادرگ  صاخ  ایادخ ! ، ینامیرک نیرت  میرک  ،و  ینانابرهم نیرت  نابرهم  وت  سپ  ، ما هتخیوآ  تمرک  هب  ،و  اجرب وت 
یم گنت  نم  رب  ار  يزور  ،و  دروآ ییوخ  تشز  هک  ار  یهانگ  نم  رب  زرمایب  ،و  تباـقع زا  توفع  هب  مروآ  یم  هاـنپ  ،و  يزور یناوارف 

تناتسآ هب  هنیآره  ، مدرگ تخبشوخ  تلماک  ياهتمعن  هب  ،و  موش معنتم  تیاطع  یناوارف  هب  ،و  مزیخ اپب  تروخرد  يدونشخ  هب  ات  ، دنک
وت زا  هک  هچنآ  ارم  شخبب  سپ  ، مدرب هانپ  تمشخ  زا  تا  يرابدرب  هب  ،و  تتازاجم زا  توفع  هب  ،و  مدش تمرک  ضّرعتم  ،و  مدروآ هانپ 
وت زا  رتـگرزب  هک  يزیچ  هب  هن  تدوخ  قح  هب  مهاوخ  یم  وت  زا  ، مدرک شهاوخ  وت  زا  ار  هچنآ  ناـسرب  نم  هب  هب  ،و  مدومن تساوـخرد 

: ییوگ یم  يور و  یم  هدجس  هب  هاگنآ.تسین  وت  زا  رتگرزب  يزیچ  هک  دشاب 

ادـخ تساوخ  تساوـخ  ، هبترم تفه  تسین  ادـخ  هب  زج  ییورین  شبنج و  ، هبترم تفه  « هّللا اـی  » ایادـخ ، هبترم تسیب  « ّبر اـی  » اراـگدورپ
.مالّسلا مهیلع  وا  لآ  ربمایپ و  رب  یتسرف  یم  تاولص  سپ  ، هبترم هد  تسین  ادخ  هب  زج  ییورین  ، هبترم هد  تسا 

هنیآره یهاوخب  تجاح  ناراب  تارطق  ددع  هب  ، لمع نیا  یپ  رد  رگا  هک  ادخ  هب  دـنگوس  سپ  ، یهاوخ یم  ار  دوخ  تجاح  ادـخ  زا  و 
.دناسر یم  وت  هب  ار  تجاح  نآ  ، شگرزب لضف  ریگارف و  مرک  هب  ( لج ّزع و  ) ادخ

[ ...دناوخب ار  اعد  نیا  : مهدزای ]

: دناوخب ار  اعد  نیا  بش  نیا  رد  هک  دنا  هدومرف  یمعفک  یسوط و  خیش  : مهدزای

دندرک وزرآ  ار  تناسحا  لضف و  ،و  ناگدننکدصق دندومن  وت  دصق  ،و  ناگدنروآ يور  وت  يوس  هب  دندروآ  يور  بش  نیا  رد  یهلا 
یهاوـخب تناگدـنب  زا  سکره  هب  هک  تسا  یبـهاوم  اـهاطع و  ایادـه و  تمحر و  ياهمیـسن  بش  نیا  رد  وـت  بناـج  زا  ، ناگدـنیوج

هدنب نیا  نم  کنیا  مه  ، يراد یم  زاب  هتشگن  وا  لاح  لماش  تتیانع  هنیشیپ  هک  سکره  زا  ،و  ینک یم  لّضفت 
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زا یکی  رب  بش  نیا  رد  هک  یهاـگیاج  رد  نم  يـالوم  يا  هچناـنچ  ، مدـنموزرآ ار  تا  یکین  ناـسحا و  ، وـت هـب  دـنمزاین  ، وـت کـچوک 
ناراکوکین و ناگزیکاپ و  ناکاپ و  هک  دّـمحم  نادـناخ  دّـمحم و  رب  سپ  ، يدرک اـطع  يا  هزیاـج  وا  رب  ،و  يدومن ناـسحا  تناگدـنب 

متاخ دّـمحم  رب  رایـسب  مالـس  ادـخ و  دورد  ،و  ناـیناهج راـگدرورپ  يا  شخبب  نم  رب  تا  یکین  تمعن و  زا  ،و  تسرف دورد  دـننیرترب 
سپ ، يداد نامرف  هک  نانچ  نآ  مناوخ  یم  ار  وت  ! ایادـخ.تسا راوگرزب  هدوتـس و  ادـخ  هک  یتسرد  هب  ، داب شکاپ  نادـناخ  ناربمایپ و 

رد هک  تسا  ییاعد  نیا  و.ینکن  فّلخت  شیوخ  ةدـعو  زا  زگره  وت  هک  ، يدومرف هدـعو  هکروط  ناـمه  ناـسرب  تباـجا  هب  ار  میاـعد 
.دوش یم  هدناوخ  عفش  زامن  یپ  رد  اهرحس 

[ ...دناوخب ار  اهاعد  نیا  رتو  ياهاعد  زا  دعب  ،و  عفش بش و  زامن  زا  تعکر  ود  ره  زا  دعب  : مهدزاود ]

تیاور سوواط  نبا  دّیـس  یـسوط و  خیـش  هک  ار  ییاعد  رتو  ياهاعد  زا  دعب  ،و  عفـش بش و  زامن  زا  تعکر  ود  ره  زا  دـعب  : مهدزاود
.دناوخب دنا  هدرک 

[ دروآ اجب  هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  هک  ار  ییاهاعد  اه و  هدجس  : مهدزیس ]

زا خیش  هک  تسا  یتیاور  هلمج  زا  دروآ  اجب  هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  هک  ار  ییاهاعد  اه و  هدجـس  : مهدزیس
ادخ لوسر  ، دیسر ارف  ینابعش  ۀمین  بش  : دندومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  ، تفگ هک  هدرک  تیاور  بلغت  نب  نابا  زا  یـسیع  نب  داّمح 

رادـیب هشیاـع  هـک  یماـگنه  ، تساـخرب تداـبع  يارب  دوـخ  رتـسب  زا  دیـسر  هـمین  هـب  بـش  نوـچ  ، دوـب هشیاـع  لزنم  رد  بـش  نآ  رد 
دزن ترـضح  نآ  درک  ناـمگ  ، تفرگ هسوسو  ناـنز  بلغا  نوچمه  ار  يو  ، هتفر نوریب  شیوخ  هاـگباوخ  زا  ربماـیپ  هک  تفاـیرد  ، دـش
ناتک مشیربا و  زا  وا  رداچ  هک  ادـخ  هب  دـنگوس  دـیچیپ و  دوخ  رب  ار  شرداچ  تساخرب و  اـج  زا  ، هتفر شنارـسمه  زا  يرگید  رـسمه 
نیا رد  ، درک یم  وجتـسج  ادـخ  لوسر  نانز  ياـه  هرجح  رد  هرجح  هب  هرجح  ، تشاد هیاـم  رتش  كرک  زا  شدوپ  ،و  وم زا  شراـت  ، دوبن

هدجـس لاح  رد  هدیبسچ  نیمز  رب  يا  هماج  دننام  هک  داتفا  ادـخ  لوسر  هب  شهاگن  ناهگان  ، دوب ترـضح  نآ  يوجتـسج  رد  هک  نایم 
: دیوگ یم  نینچ  شا  هدجس  رد  دینش  ، تفر ترضح  نآ  کیدزن  هب  ، تسا

مدرک تیانج  دوخ  رب  هچنآ  مناتسد و  تسا  نیا  ، دروآ نامیا  وت  هب  ملد  ،و  درک هدجس  تیارب  ما  هشیدنا  یتسه و  ۀمه 
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یمن گرزب  راگدرورپ  زج  ار  گرزب  هانگ  اریز  ، زرمایب ار  گرزب  هانگ  نم  زا  ، تسا دـیما  وا  هب  یگرزب  راـک  ره  يارب  هک  یگرزب  يا 
.دزروآ

: دیوگ یم  ترضح  نآ  هک  دینش  هشیاع  ، تشگرب هدجس  هب  هرابود  ،و  تشادرب هدجس  زا  ار  شیوخ  كرابم  رس  سپس 

ناگتـشذگ و راک  نا  اب  و  تشگ ، فرطرب  نآ  اب  اهیکیرات  ،و  دش نشور  نآ  رب  اهنیمز  اهنامـسآ و  هک  تا  هولج  رون  هب  مروآ  یم  هانپ 
افـص اوقت و  اب  لد  ! ایادخ.تتمعن ندش  لیاز  زا  ،و  تتیفاع ینوگرگد  زا  تماگنهبان و  باذع  ندیـسر  ارف  زا  ، دـش حالـصا  ناگدـنیآ 

.نادرگ نم  يزور  تخبدب  رفاک و  هن  ، كرش زا  رازیب  ،و  هتفای

هاگنآ.منک هدجـس  ار  وت  هک  تسارـس  ارم  ،و  مدییاس كاخ  هب  ار  شیوخ  يور  : تفگ داهن و  كاخ  رب  ار  دوخ  يور  فرط  ود  سپس 
لوسر هک  یماگنه  ،و  تفر شیوخ  رتسب  بناج  هب  باتـش  اب  هشیاع  ، ددرگرب قاـطا  هب  تساوخ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  سور  هک 

ایآ تسیچ ؟ ندز  سفن  دـنلب  نیا  : دومرف ، دـنز یم  سفن  دـنلب  هشیاع  هک  دینـش  ، دـمآ شیوخ  هاگباوخ  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ 
یم تبث  صاخشا  گرم  نامز  ،و  دوش یم  تمسق  اهیزور  نآ  رد  هک  تسا  نابعش  ۀمین  بش  نیا  ؟ تسا یبش  هچ  بشما  هک  یتسنادن 

ددـع زا  شیب  دوخ  قلخ  نایم  زا  دزرمآ  یلاعت  يادـخ  هک  یتسرد  هب  ، دوش یم  هتـشون  دـنورب  جـح  هب  دـیاب  هک  یناـسک  ماـن  ،و  ددرگ
.دتسرف یم  نیمز  رد  هکم  يوس  هب  الاب  ملاع  زا  ار  ناگتشرف  یلاعت  يادخ  بش  نیا  رد  ،و  ار بلک  هلیبق  ياهزب  ياهوم 

[ دروآ اجب  ار  راّیط  رفعج  بانج  زامن  : مهدراهچ ]

.هدرک تیاور  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  خیش  هک  نانچ  ، دروآ اجب  ار  راّیط  رفعج  بانج  زامن  : مهدراهچ

[ تسا رایسب  هک  دروآ  اجب  ار  بش  نیا  ياهزامن  : مهدزناپ ]

هیلع قداص  ماما  رقاب و  ماما  زا  یناعنص  ییحی  وبا  هک  تسا  يزامن  هلمج  زا  ، تسا رایـسب  هک  دروآ  اجب  ار  بش  نیا  ياهزامن  : مهدزناپ
هک دـنا  هدرک  تیاور  راوگرزب  ود  نآ  زا  دنتـسه  داـمتعا  ناـنیمطا و  دروم  هک  یناـسک  زا  رفن  یـس  نینچمه  ،و  هدرک تیاور  مالّـسلا 

هبترم دص  نآ  زا  سپ  »و  دمح » ةروس تعکر  ره  رد  هک  بیترت  نیا  هب  روآ  اجب  زامن  تعکر  راهچ  دیسر  ارف  نابعـش  ۀمین  بش  هاگره 
: وگب يدش  غراف  نوچ  و.ناوخب  ار  « دیحوت » ةروس
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، نکم لیدـبت  رگید  یهورگ  هب  ناگدـنب  هورگ  زا  ار  مماـن  ! ایادـخ ، ما هدـنهانپ  وت  هب  كاـنمیب و  تباذـع  زا  ،و  ماوت هب  دـنمزاین  ! ایادـخ
هب ،و  تباذع زا  تتمحر  هب  ،و  تتازاجم زا  توفع  هب  مروآ  یم  هانپ  ، زاسم مداش  نمشد  ، نکم تخـس  ار  منومزآ  ، هدم ریغت  ار  ممـسج 

ناگدـنیوگ هچنآ  زا  رترب  يدرک و  انث  شیوخ  رب  دوخ  هک  ینانچ  وت  تسا ، گرزب  سب  تیاـنث  ، وت زا  وت  هب  ،و  تمـشخ زا  تیونـشخ 
.دنیوگ

هد « دیحوت  » ةروس هبترم و  کی  « دمح » ةروس تعکر  ره  رد  هک  بیترت  نیا  هب  بش  نیا  رد  زامن  تعکر  دص  ندناوخ  يارب  هک  نادب  و 
هروس اب  بش  نیا  رد  زامن  تعکر  شـش  لمعلا  روتـسد  بجر  هام  لامعا  رد  ،و  هدش دراو  رایـسب  رایـسب  تلیـضف  ، دوش هدـناوخ  هبترم 

.تشذگ « دیحوت »و« سی »و« كرابت »و« دمح » ياه

[ نابعش همین  زور  لامعا  ]

هّللا تاولص  ) نامّزلا بحاص  نسحلا  نب  هّجح  ترـضح  يدهملا  انماما  انالوم و  مهدزاود  ماما  فیرـش  تدالو  زور  : نابعـش همین  زور 
شتراـیز ماـگنه  هب  ترـضح  نآ  جرف  لـیجعت  يارب  اـعد  ناـکم و  ناـمز و  ره  رد  ترـضح  نآ  تراـیز  «و  .تسا ( هئاـبآ یلع  هیلع و 

ینیقی شا  ییاورناـمرف  روهظ و  هک  تسوا  ،و  دراد يرتـشیب  دـیکات  ءارّماـس  رهـش  بارـس  رد  ترـضح  نآ  تراـیز  ،و  تسا ّبحتـسم 
« .تسا هدش  رپ  دادیب  متس و  زا  هک  نانچ  ، دنک یم  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  هک  تسوا  ،و  تسا

[ هام نیا  ياهزور  ریاس  لامعا  ]

هب ار  نآ  درادب و  هزور  ار  نابعـش  هام  رخآ  زور  هس  هکره  : هدـش تیاور  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  : هام نیا  ياهزور  ریاس  لامعا 
ۀعمج رد  : هدرک تیاور  يوره  تلّصلا  وبا.دسیونب  وا  يارب  ار  یپرد  یپ  هام  ود  ةزور  باوث  یلعت  قح  دهد  دنویپ  ناضمر  كرابم  هام 

زور نیا  ،و  تشذگ نابعـش  هام  رتشیب  تلّـصلا  وبا  يا  ، دومرف ترـضح  ، مدیـسر مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  تمدـخ  نابعـش  هام  رخآ 
هدرک هام  نیا  ۀتـشذگ  رد  هک  ییاهیهاتوک  هدنام و  یقاب  هام  نیا  زا  هچنآ  ماجنا  رد  نک  یفالت  كرادـت و  سپ.تسا  نآ  رخآ  هعمج 

هب دوخ  ناهانگ  زا  ،و  دنک توالت  نآرق  هدرک و  رافغتـسا  اعد و  رایـسب  يروآ و  يور  تسا  دنمدوس  وت  يارب  هچنآ  رب  داب  وت  رب  ،و  يا
، ار یسک  قح  تناما و  ،و  یشاب هدرک  صلاخ  ادخ  يارب  ار  دوخ  ، دسر ارف  كرابم  هام  یتقو  ات  ، نک هبوت  ادخ  يوس 
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زج راذگم  ار  یهانگ  ،و  ینک نوریب  هکنآ  رگم  راذگماو  ار  یـسک  ۀنیک  شیوخ  لد  رد  ،و  ینک ادا  هکنآ  رگم  راذگم  دوخ  ةدـهع  رب 
سب ار  وا  ادخ  ، دنک لّکوت  ادـخ  رب  سکره  هک  ، نک لّکوت  وا  رب  ، دوخ راکـشآ  ناهنپ و  روما  رد  ،و  سرتب ادـخ  زا  ینک و  كرت  هکنآ 

: ناوخب رایسب  ار  اعد  نیا  هام  ةدنامیقاب  رد  ،و  تسا

.زرمایب ار  ام  تسا  هدنام  یقاب  نآ  زا  هک  رادقم  نآ  رد  سپ  ، يدیزرماین ار  ام  تشذگ  نابعش  هام  زا  هچنآ  رد  رگا  ایادخ 

یسوط خیش.دناهرب  خزود  شتآ  زا  ، ناضمر كرابم  هام  تمرح  رطاخ  هب  ار  يرایـسب  ياه  هدنب  ، هام نیا  رد  یلاعت  قح  هک  یتسرد  هب 
نینچ ناضمر  هام  لّوا  بش  ،و  نابعـش هام  رخآ  بش  رد  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  هدرک  تیاور  يرـضن  هریغم  نب  ثراـح  زا 

: دناوخ یم 

رارق لطاب  قح و  نایم  زیمت  تیاده و  زا  ینـشور  لیالد  ،و  مدرم يارب  تیاده  ،و  هتـشگ لزان  نآ  رد  نآرق  هک  كرابم  هام  نیا  ایادخ 
یناسآ و لاح  رد  شیوخ  يوس  زا  ،و  رادـهگن ملاس  نامیارب  ار  نآ  رادـب و  تمالـس  هب  نآ  رد  ار  ام  سپ  ، دیـسر ارف  ، تسا هدـش  هداد 

تـساوخرد وت  زا  ایادخ.ریذپب  ار  كدنا  نم  زا  ، دهن ردق  ار  رایـسب  ،و  دریذپب ار  كدنا  هکنآ  يا  ، شریگب لیوحت  ام  زا  لماک  تمالس 
نم زا  هکنآ  يا  ، ناـنابرهم نیرت  ناـبرهم  يا  ، یهد رارق  یعناـم  يدنـسپ  یمن  هچره  زا  ،و  یهار يریخ  ره  يوـس  هب  نم  يارب  منک  یم 

شنزرــس ناـهانگ  باـکترا  ببــس  هـب  ارم  هـکنآ  يا  ، درک یــشوپ  مـشچ  مداد  ماـجنا  ناـهنپ  رد  اـهیتشز  زا  هـچنآ  زا  تشذـگرد و 
سپ ، مداتسیان زاب  ، یتشاد مزاب  تیاهمارح  زا  ،و  مدشن ریذیدنپ  ، يدومرف مدنپ  ایادخ.میرک  يا  ، مهاوخ ار  توفع  توفع  ، توفع ، دومنن

زا ار  باسح  ماگنه  وفع  گرم و  هاگ  هب  یگدوسآ  ! ایادـخ ، مهاوخ ار  توفع  ، توفع ، میرک يا  رذـگرد  نم  زا  ، تسا يرذـع  هچ  ارم 
، ریذپ اورپ  يا  ، دشاب وکین  وت  بناج  زا  تشذگ  تسا  هتسیاش  سپ  ، هدش گرزب  تا  هدنب  زا  هانگ  ، مهاوخ یم  وت 
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دورف وت  ، مدنمزاین تتمحر  هب  مناوتان  ، ماوت زینک  دنزرف  ، وت ةدنب  دنزرف  ، وت ةدنب  نم  ! ایادخ ، مهاوخ ار  توفع  ، توفع ، شزرمآ ۀتسیاش  و 
،و يا هدرک  تمـسق  ار  ناش  يزور  ،و  يا هدرمـش  ار  ناگدنب  ياهراک  ، ییاناوت هریچ و  ، یتسه تناگدـنب  رب  تکرب  ییاراد و  ةدـنروآ 

تهاگیاج ،و  دنناد یمن  ار  تشناد  ياه  هنارک  ناگدـنب  ، رگید شنیرفآ  سپ  زا  یـشنیرفآ  ، يداد رارق  فلتخم  ار  ناشیاهگنر  اهنابز و 
ناگتـسیاش زا  ردـق  اـضق و  وزرآ و  لـمع و  رد  ارم  ،و  باـتمرب نم  زا  يور  مییوـت ، تمحر  هب  دـنمزاین  اـم  ۀـمه  ،و  دـنرادن هزادـنا  ار 

،و تنانمشد اب  ینمشد  ،و  تناتـسود یتسود  ۀیاپ  رب  ، گرم نیرتهب  هب  ناریمب  ،و  ءاقب نیرتهب  هب  رادب  یقاب  ارم  ایادخ.هد  رارق  تناگدنب 
ایادـخ.تربمایپ شور  زا  يوریپ  ،و  تباتک هب  قیدـصت  ،و  تناتـسآ رد  میلـست  اـفو و  عوشخ و  ،و  تترـضح زا  سرت  ،و  تیوس هب  لـیم 

هب لیم  ای  ایر  ای  ینیبدوخ  ای  یـشکرس  ای  ربک  ای  هناتـسرپاوه  یـشوخ  ای  يدیماان  ای  راگنا  ای  دیدرت  ای  کش  زا  دشاب  یم  ملد  رد  هچنآ 
وت زا  سپ  ، تسا دـنیاشوخان  وت  دزن  هک  هچره  اـی  یـشورفرخف  اـی  هاـنگ  اـی  یناـمرفان  اـی  رفک  اـی  ییورود  اـی  ینکفا  قاـفن  اـی  ترهش 

تیاضق و هب  يدونـشخ  تنامیپ و  هب  ياـفو  تا و  هدـعو  هب  ناـمیا  هب  ینک  لیدـبت  ار  اـهنآ  هک  مراـگدرورپ  يا  منک  یم  تساوخرد 
يا منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ار  اهنیا  ۀـمه  ، صلاخ ۀـبوت  شمارآ و  وکین و  باختنا  ،و  تسوت دزن  هچنآ  هب  تبغر  ایند و  رد  ییاسراپ 
ایوگ هک  نانچ  يدرگ  تعاطا  تا  یگدنشخب  مرک و  رطاخ  هب  ،و  يوش ینامرفان  تا  يرابدرب  يور  زا  ایادخ  راب  ، نایناهج راگدرورپ 

تا ینامرفان  هک  ره  نم و  ،و  يدشن ینامرفان 

ص:283

 ( ناسآ شراگن  نانجلا (  حیتافم  دیدج  www.Ghaemiyeh.comبختنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1215زکرم  هحفص 343 

http://www.ghaemiyeh.com


دّمحم و رب  ادـخ  دورد  و  نانابرهم ، نیرت  نابرهم  يا  ، ناسر هرهب  ریخ  اب  ،و  شاب هدنـشخب  لضف  اب  ام  رب  ، مییوت نیمز  نانکاس  ، دـندرکن
.نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  ، دنادن وت  زج  ار  شردق  ،و  دیاین رد  ددع  رامش و  هب  هک  هراومه  يدورد  ، داب شنادناخ 

ناضمر كرابم  هام  لامعا  تلیضف و  رد  : مّوس لصف 

[ ناضمر كرابم  هام  تلیضف  ]

هدرک تیاور  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  زا  ، شراوگرزب ناردپ  زا  مالّسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  ، ربتعم دنـس  هب  قودص  خیش 
تمحر تکرب و  اب  ادخ  هام  مدرم  يا  : دومرف هبطخ  نآ  رد  دناوخ و  يا  هبطخ  ام  يارب  هلآ  هیلع و  هّللا و  یّلـص  ادخ  لوسر  يزور  : هک

اهبـش و نیرتهب  شیاهبـش  ،و  اـهزور نیرتهب  شیاـهزور  ،و  اـههام نیرتهب  ادـخ  دزن  هک  یهاـم  هدروآ ، يور  امـش  يوس  هب  شزرمآ  و 
ادخ تمارک  لها  زا  نآ  رد  ،و  دنا هدناوخ  ادخ  ینامهیم  يوس  هب  نآ  رد  ار  امـش  هک  تسا  یهام  نآ  ،و  تساهتعاس نیرتهب  شتاعاس 

باجتـسم امـش  ياهاعد  ،و  هتفریذـپ امـش  لامعا  ،و  تدابع باوث  امـش  باوخ  ،و  حـیبست شاداپ  هام  نآ  رد  امـش  ياهـسفن  ، دـیا هدـش 
هزور يارب  امش  هب  هک  دینک  تساوخرد  دنـسپان  تافـص  ناهانگ و  زا  هزیکاپ  ياهلد  هناقداص و  ياهتّین  اب  شیوخ  راگدرورپ  زا  ، تسا

مورحم ادخ  شزرمآ  زا  گرزب  هام  نیا  رد  هک  تسا  یـسک  تبقاعدـب  تخبدـب و  انامه  دـهد ، قیفوت  نآرق  توالت  نآ و  رد  نتـشاد 
هقدص ناگداتفاراک  زا  ناتـسدیهت و  هب  ، دیرآ دای  هب  ار  تمایق  زور  یگنـسرگ  یگنـشت و  ، هام نیا  رد  یگنـشت  یگنـسرگ و  هب  و.دوش 
تفگ دیابن  هچنآ  زا  ار  دوخ  ياهنابز  دینک و  شزاون  ار  دوخ  ناشیوخ  ، دیراد اور  ینابرهم  ناکدوک  هب  میظعت و  ار  دوخ  ناریپ  ، دـیهد
راوازس امش  رب  شندینـش  هچنا  زا  ار  دوخ  ياهـشوگ  و  دیـشوپ ، ورف  تسین  اور  نآ  هب  هاگن  هچنآ  زا  ار  شیوخ  ياه  هدید  دیرادزاب و 

.دننک ینابرهم  امش  نامیتی  اب  امش  زا  دعب  ات  ، دینک ینابرهم  نامیتی  اب  ، دیرادزاب تسین 

قح ، تساهتعاس نیرتهب  زامن  تقو  اریز  ، دـیرادرب اعد  هب  زامن  تاقوا  رد  ار  دوخ  ياهتـسد  ، دـینک هبوت  ادـخ  يوس  هب  دوخ  ناهانگ  زا 
یم کـیبل  دـنناوخب و  ار  وا  هاـگره  دـهد  یم  خـساپ  ناـنآ  هب  ، دـنک یم  رظن  تمحر  هب  شناگدـنب  يوـس  هـب  تاـقوا  نـیا  رد  یلاـعت 
سپ تسامـش  ياه  هدرک  ورگ  رد  امـش  دوجو  انامه  مدرم  يا.دنناوخب  ار  وا  هاگره  دیامن  یم  تباجا  دنهد  ادـن  ار  وا  هاگره  ، دـیوگ

اه هدجس  نتخاس  ینالوط  هب  ار  نآ  سپ  ، تسا رابنارگ  ناهانگ  زا  امـش  تشپ  و.دیزاس  اهر  ورگ  زا  ادخ  زا  یهاوخ  شزرمآ  اب  ار  نآ 
باذع ار  هام  نیا  رد  ناگدننک  هدجـس  نارازگزامن و  هک  ، هدرک دای  دنگوس  دوخ  لالج  تّزع و  هب  یلاعت  قح  دینادب  ،و  دـینک کبس 

نانآ ،و  دیامنن
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دازآ باوث  ادخ  دزن  وا  يارب  ، دهد راطفا  هام  نیا  رد  ار  ینمؤم  راد  هزور  امش  زا  هکره  مدرم  يا.دناسرتن  خزود  شتآ  هب  تمایق  رد  ار 
نداد راـطفا  ییاـناوت  اـم  ۀـمه  هـّللا  لوـسر  اـی  : دــنتفگ باحــصا  زا  یــضعب.دوب  دــهاوخ  نیــشیپ  ناـهانگ  شزرمآ  هدــنب و  ندرک 
انامه ، دـشاب بآ  هعرج  کی  هب  ای  ، اـمرخ ۀـناد  فصن  هب  هچرگ  ، ناراد هزور  نداد  راـطفا  هب  دـیزیهرپب  خزود  شتآ  زا  : دومرف ، میرادـن
هکره مدرم  يا  !! دشاب هتـشادن  ار  نیا  زا  رتشیب  ییاناوت  رگا  یتح  ، دهدیم ار  شاداپ  نیا  ، دـهد يراطفا  رادـقم  نیمه  هب  هکره  هب  ادـخ 

راک هب  رب  هام  نیا  رد  هکره  ،و  دزغلب نا  رب  اهمدق  هک  يزور  درذگب  طارـص  رب  تحار  ناسآ و  ، دـنک وکین  هام  نیا  رد  ار  دوخ  قالخا 
مدرم زا  ار  دوـخ  ّرـش  هاـم  نیا  رد  هـکره  و  دـنک ، ناـسآ  ار  وا  باـسح  تماـیق  رد  ادـخ  ، دریگ ناـسآ  شیوـخ  زینک  مـالغ و  نـتفرگ 

ار وا  تمایق  رد  ادخ  ، دنک شزاون  ار  يردپ  یب  میتی  هام  نیا  رد  هکره  درادزاب و  وا  زا  تمایق  رد  ار  شیوخ  مشخ  یلاعت  قح  ، درادزاب
زا هکره  ،و  دـهد دـنویپ  دوخ  رهم  هب  ار  وا  تمایق  رد  ادـخ  ، دـنک ناـسحا  هلـص و  دوخ  ناـشیوخ  هب  هاـم  نیا  رد  هکره  دراد و  یمارگ 

ادـخ ، دروآ اجب  بحتـسم  زامن  هام  نیا  رد  هکره  ،و  درادرب وا  زا  ار  دوخ  تمحر  تمایق  رد  ادـخ  ، دـنک عطق  ار  ناسحا  دوخ  ناشیوخ 
ار بجاو  زامن  داتفه  شاداپ  وا  هب  ادخ  ، دـنک ادا  ار  یبجاو  زامن  هام  نیا  رد  هکره  و.دـنک  تبث  خزود  شتآ  زا  يرازیب  تارب  وا  يارب 

نیگنـس ار  وا  لمع  يوزارت  ادـخ  ، دتـسرف نم  رب  رایـسب  تاولـص  هام  نیا  رد  هکره  ،و  دـیامن اطع  دوش  هدـناوخ  رگید  ياههام  رد  هک 
رد هک  دراد  ار  یـسک  شاداپ  ، دـناوخب نآرق  زا  هیآ  کی  هام  نیا  رد  هکره  دنـشاب و  کبـس  لـمع  ياـهوزارت  هک  يزور  رد  ، دـنادرگ

امـش يور  هب  هک  دـیهاوخب  ادـخ  زا  ، تسا زاـب  هاـم  نیا  رد  تشهب  ياـهرد  نیقی  هب  مدرم  يا.دـشاب  هدرک  نآرق  مـتخ  رگید  ياـههام 
ریجنز هب  هام  نیا  رد  ار  نیطایـش  ،و  دیاشگن امـش  يور  هب  هک  دییامن  تساوخرد  ادخ  زا  ، تسا هتـسب  هام  نیا  رد  خزود  ياهرد  ، ددنبن

دیـسریم ناضمر  هام  نوچ  هدرک  تیاور  قودـص  خیـش  ربخ  رخآ  ات  دزاسن  هریچ  امـش  رب  ار  ناـنآ  هک  دـیهاوخب  ادـخ  زا  دـنا  هدیـشک 
هاـم ناـضمر  هاـم  : دـیوگ ّفلؤم.دومرفیم  اـطع  يا  هدـنهاوخ  ره  هب  درکیم و  دازآ  ار  يریـسا  ره  هلآ  هیلع و  هّللا و  یّلـص  ادـخ  لوسر 
یم هتسب  خزود  ياهرد  ،و  دوش یم  زاب  تمحر  تشهب و  ياهرد  نامسآ و  ياهرد  هک  یهام  تساههام  نیرتفیرش  نایناهج و  يادخ 

هنوگچ دوخ  زور  بش و  رد  هک  نک  گـنرد  سپ  ، تسا رتـهب  هاـم  رازه  تداـبع  زا  نآ  رد  تداـبع  هک  تسا  یبـش  هاـم  نیا  رد  ، دوش
دای زا  اهزور  ،و  یـشاب باوخ  اهبـش  ادابم  ؟ ینک یم  ظفح  راـگدرورپ  یناـمرفان  زا  ار  شیوخ  حراوج  اـضعا و  هنوگچ  ،و  دوب یهاوخ 

شتآ زا  ار  رفن  رازه  رازه  ، راطفا تقو  رد  ادـخ  ناـضرم  هاـم  ياـهزور  زا  زور  ره  ناـیاپ  رد  هک  ، تسا تیاور  رد  اـنامه  لـفاغ ، ادـخ 
کیره هک  ، دـناهر یم  خزود  شتآ  زا  ار  رفن  رازه  رازه  یتعاس  ره  رد  ، دوش هعمج  زور  هعمج و  بش  نوچ  ،و  دـنک یم  دازآ  خزود 

ادابم زیزع  يا  سپ  ، دنک یم  دازآ  هتخاس  اهر  هام  مامت  رد  هچنآ  دادـعت  هب  ، هام رخآ  زور  بش و  رد  ،و  دنـشاب هدوب  باذـع  بجوتـسم 
، دشاب هدنام  یقاب  تا  هدهع  رب  تناهانگ  ،و  درذگب ناضمر  هام  هک 
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یلاعت كراـبت و  يادـخ  يوس  هب  ،و  یـشاب ناراـکنایز  ناـمورحم و  ۀـلمج  زا  وت  دـنریگب  ار  دوخ  شاداـپ  ناراد  هزور  هک  یتقو  رد  و 
تاقوا رد  اهزامن  ندـناوخ  تدابع و  رد  شـشوک  ،و  زامن ندـناوخ  هب  ،و  هام نیا  ياـهزور  اهبـش و  رد  نآرق  توـالت  هب  يوج  بّرقت 

.اعد رافغتسا و  ترثک  ،و  تلیضف

رگم ، دریگ یمن  رارق  هدـنیآ  لاس  ات  ، دریگن رارق  ترفغم  دروم  ناضمر  هاـم  رد  هکره  : تسا هدـش  تیاور  ( وا رب  دورد  ) قداـص ماـما  زا 
.دوش رضاح  هفرع  رد  ندش  هدیزرمآ  يارب  هکنآ 

ترـضح ام  يالوم  هک  نک  راتفر  يا  هنوگ  هب  نک و  ظـفح  ، مارح ياـهزیچ  هب  نداد  راـطفا  زا  هدرک و  مارح  ادـخ  هچنآ  زا  ار  دوخ  و 
زا ینعی  ، دنـشاب هزور  وت  ياضعا  ۀـمه  تسوپ و  مشچ و  شوگ و  دـیاب  یتسه  هزور  هاگره  : هک هدومرف  تیـصو  مالّـسلا  هیلع  قداـص 
هب هزور  : دومرف نینچمه  ،و  دشاب وت  راطفا  زور  دـننامه  دـیابن  وت  ةزور  هاگ  : دومرف رین  دـننک و  يرود  تاهورکم  هکلب  تامّرحم  ماجنا 

ار دوخ  ياه  هدید  ،و  دیراد هاگن  غورد  زا  ار  دوخ  نابز  ، هزور ماگنه  رد  دیاب  هکلب  ، تساهنت ندیماشآ  ندروخ و  زا  يراددوخ  نیمه 
یتح هکلب  غورد  دنگوس  ،و  دییامنن قطنم  یب  يوگتفگ  تبیغ و  ،و  دیزرون دسح  مه  رب  ،و  دینکن عازن  رگیدکی  اب  دیناشوپب و  مارح  زا 

،و دینکن تلفغ  زامن  ادخ و  دای  زا  ،و  دیوشن گنتلد  ،و  دیزرون يدرخ  یب  ،و  دیهدن ازـسان  مانـشد و  ،و  دیرواین نابز  هب  تسار  دنگوس 
ارتفا غورد و  دب و  راتفگ  زا  ،و  دینک يرود  ّرش  لها  زا  ، دییوگ یتسار  هب  نخس  و  دیشاب ، ابیکـش  ، دیـشاب شوماخ  تفگ  دیابن  هچنآ  زا 

جرف و راظتنا  رد  ،و  دینادب ترخآ  هناتـسآ  رد  ار  دوخ  دینک و  بانتجا  ینیچ  نخـس  تبیغ و  ندرب و  دب  نامگ  مدرم و  اب  تموصخ  و 
دیریگرب هشوت  ار  هتسیاش  لامعا  ، ترخآ رفس  يارب  ،و  دییامن وزرآ  ار  ترخآ  ياهباوث  دیشاب و  مالّـسلا  مهیلع  دّمحم  بآ  مئاق  روهظ 

،و دسرتب شیوخ  يالوم  زا  هک  يا  هدرب  دـننام  ، ینتورف یگتـسکش و  عوشخ و  عوضخ و  نت و  یمارآ  لد و  شمارآ  هب  داب  امـش  رب  و 
كاپ اهرکم  اه و  هلیح  زا  تنطاـب  اـهبیع و  زا  تلد  هک  دـیاب  راد  هزور  يا  ،و  راودـیما شتمحر  هب  ،و  دیـشاب ناـساره  ادـخ  باذـع  زا 
يارب هزور  هاگ  هب  ار  شیوخ  یتسود  تیالو و  ،و  وج يرازیب  ادخ  يوس  هب  تسادخ  ریغ  هچنآ  زا  اهیگدولآ و  زا  هزیکاپ  تنت  ،و  دشاب

.شاب شوماخ  هدرک  یهن  ناهن  راکشآ و  رد  نآ  زا  ار  وت  یلاعت  قح  هچنآ  نایب  زا  ،و  نادرگ صلاخ  ادخ 

دوخ ندب  ،و  نادرگ غراف  وا  دای  تبحم و  يارب  ار  شیوخ  لد  ،و  شخبب ( ّلج ّزع و  ) يادخ هب  ار  شیوخ  ندـب  حور و  هزور  مایا  رد  و 
نامرف ،و  يا هداد  ماـجنا  تسا  هزور  ۀتـسیاش  هچنآ  ، ینک نینچ  رگا  ، ریگ راـکب  هدـناوخ  ارف  هدرک و  رما  نآ  هب  ار  وت  ادـخ  هچنآ  رد  ار 

تعاطا ار  ادخ 
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مردـپ هک  یتـسرد  هب  ، دوش یم  مک  وـت  هزور  باوـث  لـضف و  زا  نآ  ةزادـنا  هب  ، يراذـگب مک  ار  هچنآ  دـش  ناـیب  هچنآ  زا  ،و  يا هدرک 
: تفگ

نز نآ  هب  تساوـخ و  یماـعط  ترـضح  ، داد مانـشد  ار  شیوـخ  زینک  ، هزور ماـگنه  ینز  دینـش  هلآ  هیلع و  هـّللا و  یّلـص  ادـخ  لوـسر 
ندروـخ و كرت  اـهنت  هزور  ! يداد مانـشد  ار  دوـخ  زینک  هک  يا  هزور  هنوـگچ  : دوـمرف ، متـسه هزور  : تشاد هـضرع  ، نـک لـیم  : تـفگ
هچ ، هداد رارق  دنـسپان  ياهراتفگ  ،و  دب ياهرادرک  ،و  تسیاشان ياهراک  ماجنا  زا  یباجح  ار  هزور  یلاعت  قح  انامه  تسین ، ندیماشآ 

هزور رایسب  هچ  : دومرف مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح.دننک  یم  یگنـسرگ  لّمحت  هک  نانآ  دنرایـسب  هچ  ،و  ناراد هزور  دنرایـسب 
جنر و زج  يدوس  تدابع  زا  ار  وا  هک  يا  هدننک  تدابع  رایسب  هچ  ،و  تسین يا  هرهب  یگنسرگ  یگنشت و  زج  هزور  زا  ار  وا  هک  يراد 

هزور زا  رتهب  هک  ناکریز  راطفا  اشوخ  ،و  دـشاب یم  ناقمحا  تدابع  يرادـیب و  زا  رتهب  هک  ناکریز  باوخ  اـشوخ  يا  !! تسین تمحز 
!! تسا نادرخ  یب  نتشاد 

يا : دومرف هّللا  دـبع  نب  رباج  هب  هلآ  هیلع و  هّللا و  یّلـص  لوسر  ترـضح  هک  هدـش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دـیزی  نب  رباـج  زا 
زا ار  شیوخ  توهش  مکش و  ،و  ار شبش  زا  یشخب  دتسیاب  تدابع  هب  ،و  ار شزور  درادب  هزور  هکره  ، تسا ناضمر  هام  هام  نیا  رباج 
هّللا لوسر  ای  : متفگ : دیوگ رباج...دور  نوریب  ناضمر  هام  زا  نتفر  نوریب  نوچمه  شناهانگ  زا  ، دنک ظفح  ار  شنابز  ،و  دراد زاب  مارح 

لامعا ، تروص ره  هب  !؟ متفگ هک  ییاهطرـش  نیا  تسا  راوشد  هچ  رباـج  يا  : دومرف ترـضح  ؟ يدومرف هک  یثیدـح  نیا  تسوکین  هچ 
: دوش یم  رکذ  همتاخ  کی  بلطم و  ود  رد  فیرش  هام  نیا 

ناضمر كرابم  هام  كرتشم  لامعا  : لوا بلطم 

هراشا

تسا شخب  راهچ  رب  نآ  و 

دوش هدروآ  اجب  هام  نیا  زور  ره  بش و  ره  رد  هک  یلامعا  : لّوا شخب 

هراشا

.

[ ...ناوخب هضیرف  ره  زا  سپ  نآ  رخآ  ات  نآ  لّوا  زا  ناضمر  هام  رد  ]

نآ رخآ  ات  نآ  لّوا  زا  ناضمر  هام  رد  : دندومرف هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  مهیلع  رفعج  نب  یـسوم  قداص و  ماما  زا  سوواط  نبا  دـّیس 
: ناوخب هضیرف  ره  زا  سپ 

یگداشگ یتسردـنت و  یناسآ  رد  يراد  ما  هدـنز  هک  ینامز  ات  ، نک مبیـصن  لاس  ره  رد  لاسما و  رد  ار  تمّرحم  ۀـناخ  ترایز  ایادـخ 
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زیخ فیرش  دهاشم  ،و  یمارگ نکاما  نآ  زا  ارم  نکن  ممورحم  ،و  يزور
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تساوخرد وت  زا  ایادخ  شاب  نم  روای  ترخآ  ایند و  تاجاح  مامت  رد  ،و  داب شنادناخ  رب  وا و  رب  وت  دورد  هک  تربمایپ  ربق  ترایز  و 
هب و  دوش ، یمن  هداد  تشگرب  هک  یمکح  زا  ، ردق بش  رد  یمتح  نامرف  زا  ، ییامن یم  رّدـقم  ینک و  یم  مکح  هک  هچنآ  رد  منک  یم 

ناشترایز و تسا  هناصلاخ  كاپ و  هک  ینارئاز  نآ  ، یسیونب تمرتحم  ۀناخ  نارئاز  رامش  رد  ارم  هکنیا  ، ددرگ یمن  لیدبت  رگید  مکح 
یم رّدقم  ،و  ینک یم  مکح  هچنآ  رد  هد  رارق  ،و  ناشیاهیدب تسا  هدـش  دوبان  ،و  ناشهانگ تسا  هدـیزرمآ  ناشـشالت و  تسا  هتفریذـپ 

راگدرورپ يا  نک  تباجا  ار  میاعد  ، ییامن ادا  ار  مضرق  تناما و  ،و  ینک ناوارف  ار  ما  يزور  يزاس و  ینـالوط  ار  مرمع  هکنیا  ياـمن 
نایناهج

(...[ میظع ای  یلع  ای  ) ناوخب بجاو  ياهزامن  زا  سپ  ]

شدننامه يزیچ  هک  یگرزب  راگدرورپ  ییوت  ، نابرهم يا  ، هدـنزرمآ يا  ، گرزب يا  ، هبترمدـنلب يا  ناوخب : بجاو  ياهزامن  زا  سپ  و 
،و يداد يرترب  اـههام  ریاـس  رب  يدیـشخب و  تفارـش  تمارک و  تمظع و  نآ  هب  هک  تسا  یهاـم  نیا  ،و  اـنیب ياونـش  تسوا  ،و  تسین
مدرم و تیادـه  يارب  ، يدروآ دورف  نآ  رد  ار  نآرق  هک  تسا  ناـضرم  هاـم  نآ  ،و  يدومن بجاو  اـم  رب  ار  شا  هزور  هک  تسا  یهاـم 

بحاص يا  ، یتخاس رتهب  هام  رازه  زا  ار  نآ  ،و  يداد رارق  نآ  رد  ار  ردـق  بش  ،و  لـطاب زا  قح  زیمت  تیادـه و  زا  نشور  لـیالد  ناـیب 
يا نادرگ  متشهب  دراو  ،و  یهن ّتنم  اهنآ  رب  هک  نانآ  عمج  رد  ، هن ّتنم  شتآ  زا  يدازآ  هب  نم  رب  ، دوشن هتـشاذگ  یتّنم  وت  رب  هک  تنم 

.نانابرهم نیرت  نابرم 

(...[ رورسلا روبقلا  لها  یلع  لخدا  مهللا  ) دزرمایب تمایق  زور  ات  ار  وا  ناهانگ  یلاعت  قح  دناوخب  بجاو  زامن  ره  زا  سپ  ار  اعد  نیا  ]

دنا هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا و  یّلص  لوسر  ترضح  زا  دوخ  ۀعومجم  رد  دیهش  خیـش  »و  نیمالا دلب  »و« حابـصم » رد یمعفک  خیش 
تمایق زور  ات  ار  وا  ناهانگ  یلاـعت  قح  ، دـناوخب بجاو  زاـمن  ره  زا  سپ  ، ناـضمر هاـم  رد  ار  اـعد  نیا  هکره  : دومرف ترـضح  نآ  هک 

: تسا نیا  اعد  نآ  و.دزرمایب 
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ار يا  هنهرب  ره  ایادـخ  نک ، ریـس  ار  يا  هنـسرگ  ره  ایادـخ  ، نک زاـین  یب  ار  یتسدـیهت  ره  ایادـخ  ، نک داـش  ار  روـبق  لـها  لد  ایادـخ 
نطو هــب  ار  یبــیرغ  ره  ایادـــخ  نــک ، فرطرب  ار  يا  هدزمغ  ره  مــغ  ایادـــخ.نک  ادا  ار  يراکهدـــب  ره  ضرق  ایادـــخ  ، ناــشوپب

نامرد ار  يراـمیب  ره  ایادـخ  نادرگ ، حالـصا  ناناملـسم  راـک  رد  ار  يداـسف  ره  ایادـخ  ، اـمرف دازآ  ار  يریـسا  ره  ایادـخ  ، نادرگزاـب
زا ار  ام  ،و  زادرپب ار  ام  ماو  ایادخ  هد ، رییغت  دوخ  لاح  یبوخ  هب  ار  ام  یلاحدب  ایادخ  ، دنبب تیرگناوت  اب  ار  ام  یتسدـیهت  هار  ایادـخ  ، هد

.ییاناوت زیچ  ره  رب  وت  انامه  ، نک زاین  یب  یتسدیهت 

[ دندناوخ یم  ناضمر  هام  رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  ار  اعد  نیا  دناوخب  ]

: دناوخ یم  ار  اعد  نیا  ناضمر  هام  رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  هدرک  تیاور  ریصب  وبا  زا  « یفاک » باتک رد  ینیلک  خیش 

یمن ار  متجاح  نم  انامه  دـهاوخب  مدرم  زا  شیوخ  تجاح  هکره  ،و  منک یم  تساوخرد  ار  متجاـح  وت  زا  وت و  ۀلیـسو  هب  نم  ایادـخ 
دورد شتیب  لـها  دّـمحم و  رب  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  تناوضر  لـضف و  قح  هب  ، تسین وت  يارب  یکیرـش  ، يا هناـگی  ، وت زا  رگم  مهاوخ 

هب ما  هدید  هک  ، شیوخ يارب  صلاخ  هزیکاپ و  ، هتفریذپ كاپ و  یترایز  اب  ، یهد رارق  هبعک  يوس  هب  یهار  میارب  لاس  نیا  رد  ،و  یتسرف
دوخ ،و  مراد هاگن  ار  متوهش  ،و  مدنب ورف  مارح  زا  ار  ما  هدید  هک  نک  يزور  نم  هب  ایادخ  ، دور الاب  نآ  اب  ما  هبترم  ددرگ و  نشور  نآ 

كرت ،و  يدرک بجاو  هچنآ  هب  لمع  ،و  تتیـشخ تعاط و  زا  دـشابن  رترب  نم  دزن  يزیچ  هک  اجنآ  ات  ، مرادزاـب تیاـهمارح  ۀـمه  زا  ار 
.هد رارق  يداد  تمعن  نم  هب  هچنآ  ،و  یتسردنت یناوارف و  یناسآ و  رانک  رد  ار  اهنیا  ۀمه  ،و  يدومن یهن  نآ  زا  يدیدنسپن و  هچنآ 
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هب هک  مهاوخ  یم  وت  زا  ،و  یهد رارق  تیاـیلوا  اـب  هارمه  تربماـیپ  مچرپ  ریز  رد  تهار  رد  ندـش  هتـشک  ار  مگرم  مهاوخ  یم  وت  زا  و 
قلخ زا  نآ  ندرک  راوخ  اب  يراد  یمارگ  ارم  هک  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ،و  یناسر لـتق  هب  ار  تلوسر  دوخ و  نانمـشد  نم  ۀلیـسو 
ادخ ، هد رارق  یتخبـشوخ  هب  یهار  ربمایپ  هارمه  میارب  ایادخ  ، تیایلوا زا  يدـحا  نتـشاد  یمارگ  هب  ارم  ینکن  راوخ  ،و  یهاوخدوخ هک 

.دوش دهاوخ  ادخ  هچنآ  ، تسا سب  ارم 

ماما زا  ، برغم زا  سپ  ناضمر ، هام  ياهبـش  رد  ار  نآ  ندـناوخ  « لاـبقا » رد دّیـس  ، تسا ّجـح  ياـعد  هب  موسوم  اـعد  نیا  : دـیوگ ّفلؤم 
نیا ندناوخ  ، نآ لّوا  بش  رد  ناضمر و  هام  زا  زور  ره  رد  : هدومرف « نیمالا دلب  » باتک رد  یمعفک  ،و  هدرک تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص 
شاب هاگآ  ، هدرک تیاور  برغم  زامن  زا  سپ  هام  لوا  بش  صوصخ  يارب  ار  نآ  « هعنقم » باتک رد  دـیفم  خیـش  ،و  تسا ّبحتـسم  اعد 

هام نیا  رد  نآرق  هکنیا  هچ  ، دناوخ رایـسب  ار  نآ  دیاب  ،و  تسا نآرق  ندـناوخ  ناضمر  كرابم  هام  ياهزور  اهبـش و  رد  لامعا  نیرتهب 
متخ کی  رگید  ياههام  رد  تسا و  ناضمر  هام  نآرق  راهب  ،و  تسا يراهب  ار  يزیچ  ره  هک  هدش  دراو  یمالـسا  راثآ  رد  هدش و  لزان 
رگا ،و  تسا ّبحتـسم  متخ  کی  زور  هس  ره  ناـضمر  هاـم  رد  یلو  ، تسا زور  شـش  رد  نآ  متخ  شنیرت  مک  ،و  تسا ّبحتـسم  نآرق 

رد مالّسلا  مهیلع  ناماما  زا  یضعب  هک  تسا  ثیدح  رد  : هدومرف یسلجم  ۀمّالع  ، تسا بوخ  رایسب  دنک  نآرق  متخ  کی  يزور  دناوتب 
هیدـه موصعم  هدراهچ  زا  یکی  سدـقم  حور  هب  ار  ینآرق  متخ  ره  باوث  رگا  ،و  رتدایز هکلب  دـندومن و  یم  نآرق  متخ  لهچ  هام  نیا 

نیا رد.دشاب  ناشیا  اب  تمایق  زور  رد  هک  تسا  نآ  یـسک  نینچ  رجا  هک  ، دوش یم  رهاظ  یتیاور  زا  و.ددرگ  نادـنچ  ود  شباوث  دـنک 
هام نوچ  مالّـسلا  هیلع  مراهچ  ماما  هک  هدـش  تیاور  ،و  تفگ « هّللا ّالا  هلا  «ال  دایز ،و  دومن رایـسب  رافغتـسا  تاولـص و  اـعد و  دـیاب  هاـم 
زور بش و  ياه  هلفان  ماجنا  تدابع و  هب  دیاب  زین  ،و  ریبکت رافغتسا و  حیبست و  اعد و  هب  رگم  دوشگ  یمن  نابز  ، دیـسر یم  ارف  ناضمر 

.دیزرو رایسب  مامتها 

: تسا لمع  دنچ  نآ  ،و  دروآ اجب  ناضمر  ياهبش  رد  دیاب  هک  تسا  یلامعا  : مّود شخب 

[ ندومن راطفا  : لّوا ]

تسا ّبحتسم  ندومن و  راطفا  : لّوا
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، دنشاب وا  رظتنم  راطف  تهج  یعمج  ای  ، دشاب هدش  هریچ  وا  رب  فعض  هکنآ  رگم  دنک  راطفا  ماش  زامن  زا  سپ 

[ دنک راطفا  ههبش  مارح و  زا  هزیکاپ  ییاذغ  اب  : مّود ]

دـص راهچ  شزامن  باوث  ات  ، دیاشگب ار  دوخ  هزور  لالح  يامرخ  اب  تسا  رتهب  ،و  دـنک راطفا  ههبـش  مارح و  زا  هزیکاپ  ییاذـغ  اب  : مّود
.تسا بوخ  دنک  راطفا  هک  مادک  ره  هب  ، مرگ بآ  ، تابن ، اولح ، ریش بطر  ، بآ ، امرخ هب  ،و  ددرگ ربارب 

[ دناوخب ار  نآ  هژیو  ياهاعد  راطفا  تقو  رد  : مّوس ]

: دیوگب هلمج  زا  ، دناوخب ار  نآ  هژیو  ياهاعد  راطفا  تقو  رد  : مّوس

هب هتشاد  هزور  زور  نیا  رد  هک  ار  یسکره  باوث  ادخ  ات.مدومن  هیکت  وت  رب  ،و  مدرک راطفا  وت  ناوخ  رب  ،و  متفرگ هزور  وت  يارب  ایادخ 
هدش تیاور  ،و  دبای رایسب  تلیـضف  دناوخب  دنا  هدرک  تیاور  یمعفک  دّیـس و  هک  ار  « میظعلا رّونلا  ّبر  ّمهّللا  » ياعد رگا  دنک و  اطع  وا 

: تفگ یم  دنک  راطفا  تساوخ  یم  هاگره  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک 

ییاناد اونش و  وت  هک  ، ریذپب ام  زا  ایادخ  ، میدرک راطفا  وت  يزور  رب  ،و  میتفرگ هزور  وت  يارب  ایادخ  ، ادخ مان  هب 

[ ...دیوگب ار  تاملک  نیا  لوا  همقل  ندروخ  ماگنه  رد  : مراهچ ]

ارم ، شزرمآ هدرتسگ  يا  ، تسا یگشیمه  شا  ینابرهم  رایـسب و  شتمحر  هک  ادخ  مان  هب  دیوگب  لوا  همقل  ندروخ  ماگنه  رد  : مراهچ
.دزرمایب ار  وا  ادخ  اتزرمایب 

شترـضح زا  سپ  ، دـنک دازآ  خزود  شتآ  زا  ار  رفن  رازه  رازه  ادـخ  ، ناضمر هام  ياهزور  زا  زور  ره  نایاپ  رد  هک  هدـمآ  تیاور  رد 
.دهد رارق  نانآ  زا  یکی  ار  وت  هک  هاوخب 

[ دناوخب ار  « ردق » ةروس راطفا  تقو  رد  : مجنپ ]

.دناوخب ار  « ردق » ةروس راطفا  تقو  رد  : مجنپ

[ دهد راطفا  ناراد  هزور  هب  ،و  هداد هقدص  راطفا  ماگنه  هب  : مشش ]

ادخ لوسر  زا.دشاب  بآ  يا  هعرج  ای  امرخ  ۀناد  دنچ  ردق  هب  دنچره  ، دـهد راطفا  ناراد  هزور  هب  ،و  هداد هقدـص  راطفا  ماگنه  هب  : مشش
زا هکنآ  یب  ، دوـب دـهاوخ  شیارب  راد  هزور  نآ  رجا  نوـچمه  دـهد  راـطفا  ار  يراد  هزور  هکره  : هدـش تیاور  هـلآ  هـیلع و  هـّللا  یّلص 
نآ يورین  هب  هدننک  راطفا  نآ  هک  یبوخ  لمع  نآ  دـننامه  دوب  دـهاوخ  وا  يارب  نینچمه  و.دوش  هتـساک  يزیچ  راد  هزور  نآ  شاداپ 

نمؤم ناضمر  هام  رد  ینمؤم  ره  : هدرک تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  « هیدعـس » ۀـلاسر رد  یلح  ۀـمّالع  هّللا  هیآ  ، دروآ اـجب  ماـعط 
شیاعد کی  ادخ  دزن  ،و  هدرک دازآ  نمؤم  ةدنب  یس  هک  ار  یـسک  رجا  دسیونب  وا  يارب  یلاعت  قح  ، دنک ماعطا  يا  همقل  هب  ار  يرگید 

.دوش باجتسم 
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[ تسا دراو  « هانلزنا اّنا  » هبترم رازه  بش  ره  رد  : متفه ]

.تسا دراو  « هانلزنا ّانا  » هبترم رازه  ندناوخ  بش  ره  رد  : متفه

[ دناوخب ار  « ناخد مح  » ةروس هبترم  دص  دناوتب  رگا  بش  ره  رد  : متشه ]

.دناوخب ار  « ناخد مح  » ةروس هبترم  دص  دناوتب  رگا  بش  ره  رد  : متشه
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[ دوش هدیزرمآ  وا  هلاس  لهچ  ناهانگ  هک  دناوخب  ار  اعد  نیا  بش  ره  : مهن ]

: دوش یم  هدیزرمآ  وا  لاس  لهچ  ناهانگ  ، دناوخب ناضمر  هام  بش  ره  رد  ار  اعد  نیا  هکره  : تسا هدرک  تیاور  دّیس  : مهن

نادناخ دّمحم و  رب  ، يدومن بجاو  تناگدـنب  رب  نآ  رد  ار  هزور  ،و  يداتـسرف ورف  نآ  رد  ار  نآرق  هک  ، ناضمر هام  راگدرورپ  ایادـخ 
ار اهنآ  هک  ار  یگرزب  ناهانگ  زرمایب  میارب  ،و  امرف نم  بیـصن  لاس  ره  رد  لاس و  نیا  رد  ار  تا  هناخ  ترایز  ،و  تسرف دورد  دّـمحم 

.نایاپ یب  شناد  ياراد  يا  ، هدنیاشخب يا  ، دزرماین وت  زج 

[ دناوخب ار  جح  ياعد  برغم  زا  سپ  بش  ره  رد  : مهد ]

.تشذگ لّوا  شخب  رد  نآ  نایب  هک  ، دناوخب ار  جح  ياعد  برغم  زا  سپ  بش  ره  رد  : مهد

[ ...دناوخب ار  ( حاتتفا ياعد  ) اعد نیا  ناضمر  هام  زا  بش  ره  رد  : مهدزای ]

یتسرد يوس  هب  تمرک  اب  هک  ییوت  منک و  یم  زاغآ  ار  شیاتـس  وت  ساپـس  اب  نم  ، ایادخ : دـناوخب ناضمر  هام  زا  بش  ره  رد  : مهدزای
.ینانابرهم نیرت  نابرهم  تمحر  وفع و  ياج  رد  هک  مراد  نیقی  ،و  یهد هّجوت 

رد ایادـخ  ، يراّبج نیرت  گرزب  تمظع  یـشنم و  گرزب  عضوم  رد  ،و  يا هدـننکرفیک  نیرت  تخـس  ، ماقتنا تازاـجم و  هاـگیاج  رد  و 
يا ،و  ار میاعد  نک  تباجا  نابرهم  يا  و  ار ، مندوتس  ونـشب  اونـش  يا  سپ  ، يداد نذا  نم  هب  تترـضح  زا  تساوخرد  رد  ،و  تندناوخ

هک اهـشزغل  ،و  يدرک فرطرب  هک  اههودـنا  ،و  يدوـشگ هرگ  هک  ياهیتخـس  رایـسب  هـچ  نـم  يادـخ  يا  ، ار مـشزغل  زرماـیب  هدـنزرمآ 
ییاورنامرف رد  ،و  هتفرگنرب يدـنزرف  رـسمه و  هک  ار  يادـخ  ساپـس  ، يدرک زاب  هک  ـالب  ریجنز  ،و  يدرتسگ هک  تمحر  ،و  يدـیزرمآ

همه اـب  ار  يادـخ  ساپـس.گرزب  رایـسب  رامـش  گرزب  ار  وا  ،و  تـسا هتـشادن  یناوتاـن  يور  زا  یتسرپرـس  ،و  تـسین شیارب  یکیرش 
ار يادخ  ساپس  ، شیاهتمعن مامت  رب  ، شیاهیندوتس
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رد ،و  درادن یکیرـش  شنیرفآ  رد  هک  ار  يادخ  ساپـس  ، تسین يا  هدننک  عازن  شراک  رد  وا  يارب  ،و  درادـن یبیقر  ییاورنامرف  رد  هک 
شمرک اـب  شا  يراوـگرزب  تسا و  يراـج  ناگدـیرفآ  رد  شـساپس  ناـمرف و  هـک  ار  يادـخ  ساپـس.تسین  وا  يارب  یهیبـش  یگرزب 

وا رب  مرک  دوج و  زج  شرایسب  ششخب  ،و  دریذپن ناصقن  شیاه  هنیجنگ  ییادخ  ، هدوشگ تواخـس  هب  شفطل  تسد  ،و  تسا راکـشآ 
نآ هب  ارم  هک  يدـیدش  زاـین  اـب  منک ، یم  تساوخرد  وت  زا  رایـسب  زا  كدـنا  ایادـخ  ، تسا هدنـشخب  رایـسب  زیزع و  وا  اـنامه  ، دـیازفین

،و مهانگ زا  تشـشخب  ایادـخ.ناسآ  راومه و  وت  يارب  ،و  تسا رایـسب  نم  دزن  كدـنا  نآ  ،و  تسا هنیرید  نا  زا  وت  يزاـین  یب  ،و  تسا
هک هچنآ  زا  ممرج  یناوارف  زا  تا  يرابدرب  ،و  متشز رادرک  رب  تا  ینکفا  هدرپ  ،و  مزواجت زا  تا  یـشوپ  مشچ  ،و  میاطخ زا  تتـشذگ 

تـساوخرد متـسین  وـت  يوـس  زا  نآ  ۀتـسیاش  هک  ار  يزیچ  تهاـگرد  زا  هک  ، تخادـنا عـمط  هـب  ارم  دوـب  ما  يدـمع  هاـنگ  اـطخ و  زا 
نانیمطا اب  هک  مدش  نآ  رب  سپ  ، يدناسانـش نم  هب  تتباجا  زا  ،و  يداد مناشن  تتردـق  زا  يدومن و  مبیـصن  تتمحر  زا  هک  هچنآ  ، منک

زان وت  زا  مدومن  وت  هاگـشیپ  دصق  نآ  رطاخ  هب  هچنا  رد  ،و  منک یم  تساوخرد  وت  زا  ساره  سرت و  نودب  لیم  سنا و  اب  ،و  تمناوخب
متجاح ندش  اور  نداتفا  ریخأت  هب  دـیاش  هکنآ  اب  ، مدـیزرو باتع  وت  رب  ینادان  يور  زا  ، داتفا ریخأت  متجاح  ندـش  هدروآرب  رگا  ، میوج

يا ، مدـیدن دوخ  رب  وت  زا  رتابیکـش  ، یتـسپ ةدـنب  رب  ار  یمیرک  يـالوم  چـیه  سپ  ، یهاـگآ روما  ماجنارـس  هب  وت  هچ  ، دـشاب رتـهب  میارب 
نم هب  ، منک یم  ینمـشد  وت  اـب  نم  يزرو و  یم  یتـسود  نم  اـب  و  منادرگ ، یم  يور  وـت  زا  نم  ،و  یناوـخ یم  ارم  وـت  ، نم راـگدرورپ 

، تسا ّتنم  وت  رب  ارم  ایوگ  ، مریذپ یمن  وت  زا  يامن و  یم  ّتبحم 
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محر تنادان  ةدـنب  رب  ، هدـنب نیا  رب  تمرک  دوج و  هب  لّضفت  ،و  نم رب  ناسحا  تمحر و  زا  دراد  یمن  زاب  ار  وت  يزیچ  اـهنیا  ۀـمه  اـب  و 
ةدــننک ناور  ، تنطلــس کـلام  يادــخ  ار  يادــخ  ساپــس  یمیرک ، ةدنــشخب  وـت  اریز  ، روآ دوـج  وا  رب  تناـسحا  ینوزف  اـب  ،و  نـک

زا سپ  شا  يرابدرب  رب  ار  يادـخ  ساپـس.نایناهج  راگدرورپ  ءازج  زور  يامرف  مکح  ، هدـیپس ةدنفاکـش  ، اـهداب ةدننکریخـست  ، یتشک
رد شا  يرابدرب  لوط  رب  ار  يادخ  ساپـس  ،و و  باقع رب  شتردـق  زا  سپ  شوفع  رب  ار  يادـخ  ساپـس  ،و  هدـنب ینامرفان  هب  شـشناد 

ةدنفاکـش ، يزور ةدـنرتسگ  ناگدـیرفآ  ةدـننیرفآ  هـک  ار  يادـخ  ساپـس.تساناوت  دـهاوخب  هـچنآ  رب  وا  هـکنآ  لاـح  ،و  مـشخ تـقو 
هب ،و  دوش یمن  هدـید  سپ  تسا  رود  ناگدـید  زا  هک  ییادـخ  تسا  یـشخب  تمعن  ناـسحا و  يراوگرزب و  تمظع و  ياراد  ، هدـیپس
وا اب  ات  درادـن  ییوج  هزیتس  هک  ار  يادـخ  ساپـس.تسا  رترب  هدـنخرف و  ، تسا ناـهنپ  ياـهوگتفگ  دـهاش  سپ  تسا  کـیدزن  اـهناج 

هتخاس و روهقم  ار  نازیزع  ۀمه  شتّزع  اب  ، دنک يرای  ار  وا  هک  درادن  ینابیتشپ  ،و  دشاب وا  لکش  مه  هک  درادن  یهیبش  ،و  دیامن يربارب 
هک هاگنآ  دنک  یم  متباجا  هک  ار  يادخ  ساپـس  ، دسر دهاوخ  هچره  هب  شتردق  اب  سپ  ، دـنا هتـشگ  نتورف  ناگرزب  شتمظع  ربارب  رد 

سپ ، دـنادرگ یم  گرزب  نم  رب  ار  شتمعن  وا  ،و  منک یم  یناـمرفان  وا  زا  نم  دـناشوپ و  یم  نم  رب  ار  یتـشز  ره  ،و  منز یم  شیادـص 
تیافک اهنآ  بیسآ  زا  ارم  هک  یکانتشحو  ثداوح  ،و  دومرف اطع  نم  هب  هک  ییاراوگ  ياهتبهوم  رایـسب  هچ  ، منک یمن  رکـش  ار  وا  نم 

ساپس ، منک یم  شیدای  نایوگ  حیبست  ،و  منک یم  شیاتس  نایوگ  ساپس  ار  وا  دنایامن ، نم  هب  هک  ینیشنلد  یمّرخ  رایـسب  هچ  ،و  دومن
يادخ ساپس.دوشن  دیمون  شدنموزرآ  ،و  ددرگن ّدر  شا  هدنسرپ  و  دوشن ، هتسب  شتمحر  رد  ،و  ددرگن هدیرد  شا  هدرپ  هک  ار  يادخ 

ار ناگتسیاش  ،و  دشخب ینمیا  ار  ناگدنساره  هک  ار 
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ار نارگید  و  دـیامن ، دوباـن  ار  یناـهاشداپ  دزادـنا و  كاـخ  هب  ار  ناّربکتم  ،و  دـناسر تعفر  هب  ار  ناگدرمـش  ناوتاـن  ،و  دـهد تاـجن 
ةدـنهدرفیک ، ناگتخیرگ ةدـنبایرد  ، ناراکمتـس ةدـننکدوبان  ، ناشکندرگ ةدننکـش  مهرد  هک  ار  يادـخ  ساپـس  ، دزاـس ناـنآ  نیـشناج 

نامـسآ و شتیـشخ  زا  هک  ار  يادـخ  ساپـس.تسا  نانمؤم  هاگ  هیکت  ، ناگدـنهاوخ شخب  تجاـح  ، ناـیوجداد سرداـیرف  ، نارگمتس
هک ار  يادخ  ساپس.دننز  جوم  تسا  روانـش  شقامعا  رد  هکره  اهایرد و  ،و  دنزرلب شناگدننکدابآ  نیمز و  ،و  دننک شّرغ  شنانکاس 
یم هک  ار  يادخ  ساپـس  میدـش  یمن  تیادـه  زگره  دوب  هدرکن  تیادـه  ار  ام  ادـخ  رگا  دومرف و  تیادـه  شیوخ  تخانـش  هب  ار  ام 

ار اه  هدنز  دوش و  یمن  هدناروخ  دوخ  دناروخ و  یم  دوش و  یمن  هداد  يزور  دوخ  ،و  دهد یم  يزور  ،و  هدشن هدیرفآ  دوخ  دنیرفآ و 
.تساناوت زیچ  ره  رب  وا  ،و  تسوا تسد  هب  اهنت  ریخ  ، دریم یمن  زگره  هک  يا  هدنز  تسوا  ،و  دنک یم  هدنز  ار  ناگدرم  ،و  دناریم یم 

ةدـنناسر زار و  ظـفاح  تا و  هدـیزگرب  ،و  بوـبحم یمیمــص و  راـی  نـیما و  تا و  هداتــسرف  هدـنب و  دّـمحم  رب  تـسرف  دورد  ایادـخ 
نیرتدنلب و نیرت و  كاپ  نیرتدنسپلد و  نیرتامن و  رپ  نیرت و  هزیکاپ  نیرت و  لماک  نیرتابیز و  نیرتهب و  نیرترب و  يدورد  ، تیاهمایپ
ناربماـیپ و ناگدـنب و  زا  یکی  رب  يداد  مالـس  ،و  يدـیزرو رهم  يدوـمن و  محرت  يداد و  تـکرب  يداتـسرف و  هـک  يدورد  نیرتـشیب 

راـگدرورپ ةداتــسرف  نیــشناج  ،و  ناـنمؤملا ریما  یلع  رب  تـسرف  دورد  ایادــخ.تقلخ  زا  تـمارک  لـها  ناگدــیزگرب و  نــالوسر و 
،و ناگدنب رب  تتّجح  ،و  تلوسر ردارب  ّتیلو و  هدنب و  ، نایناهج
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ةدازدنزرف ود  رب  تسرف  دورد  ،و  نایناهج نانز  رورـس  ارهز  ۀمطاف  هرهاط  ۀقیدص  رب  تسرف  دورد  ،و  میظع ربخ  ،و  ترت گرزب  ۀناشن 
نب یلع  ، ناناملـسم ناماما  رب  تسرف  دورد  ،و  تشهب لـها  ناـناوج  رورـس  ود  ، نیـسح نسح و  ، تیادـه ياوشیپ  ود  ،و  تمحر ربماـیپ 
نب نسح  ،و  دّمحم نب  یلع  یلع و  نب  دّمحم  یـسوم و  نب  یلع  رفعج و  نب  یـسوم  ،و  دّمحم نب  رفعج  ،و  یلع نب  دّمحم  نیـسحلا و 

رایــسب و يدورد  تیاهنیمزرــس  رد  وـت  ياـهنیما  ،و  ناگدـنب رب  وـت  ياـهتّجح  ، يدـهم ترــضح  رگتیادــه  ۀتــسیاش  راـگدای  ،و  یلع
رارق تبّرقم  ناگتشرف  تیامح  رد  ار  واو  راظتنا ، دروم  رتسگداد  ،و  هدش وزرآ  مئاق  نآ  ، ترما یلو  رب  تسرف  دورد  ایادخ.یگـشیمه 

ار وا  ، هد رارق  تنیئآ  هب  هدننک  مایق  ،و  تباتک هب  هدننک  توعد  ار  وا  ایادخ.نایناهج  راگدرورپ  يا  نک  شدییأت  سدـقلا  حور  هب  ،و  هد
هب يا  هدیدنـسپ  شیارب  هک  ار  ینید  ، يداد رارق  شیوخ  نیـشناج  ار  وا  زا  شیپ  ناـکاپ  هک  ناـنچ  ، نادرگ نیمز  يور  دوـخ  نیـشناج 
وا طسوت  نارگید  هب  ،و  رادب شزیزع  ایادخ.دتسرپب  ار  وت  لماک  صالخا  اب  ات  ، نادرگزاب تینما  هب  ار  شـسرت  ،و  رادب اجرباپ  وا  تسد 
زا ،و  ناسآ يزوریپ  اب  شیزوریپ  رب  هنادـنمزوریپ و  يرای  هد  شا  يرای  هد  يرای  وا  يوس  زا  نارگید  هب  و.نک  شا  يرای  هدـب و  تّزع 
زا ، قح زا  يزیچ  ات  ، نک راکـشآ  ار  تربماـیپ  شور  تنید و  وا  ۀلیـسو  هب  ایادـخ.هد  رارق  نیرفآ  يزوریپ  یتنطلـس  وا  يارب  دوخ  شیپ 

زیزع نآ  هب  ار  شلها  مالـسا و  هک  يا  همیرک  تـلود  نتفاـی  يارب  میقاتـشم  وـت  يوـس  هـب  ایادـخ.دنامن  ناـهنپ  مدرم  زا  يدـحا  سرت 
،و يزاس راوخ  نآ  ۀلیسو  هب  ار  شلها  قافن و  ،و  ینادرگ
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زا ار  ترخآ  اـیند و  تمارک  ،و  یهد رارق  تهار  يوـس  هب  ناربـهر  ،و  تتعاـط يوـس  هب  ناگدـننک  توـعد  زا  تـلود  نآ  رد  ار  اـم  و 
نآ هب  ندیـسررد  ار  هچنآ  ،و  نک تیاـنع  زین  ار  شلمحت  باـت  يدناسانـش  اـم  هب  قـح  زا  هچنآ  ایادـخ.ییامرف  ناـمیزور  نآ  تـکرب 

،و شخب تدـحو  وا  هب  ار  اـم  یگدـنکارپ  ،و  نـک عـمج  وا  يراـی  هـب  ار  اـم  یناـشیرپ  ایادـخ  ، ناـسرب نآ  هـب  ار  اـم  ، مـیدرک یهاـتوک 
،و شخب يرگناوت  وا  هب  ار  ام  یتسدگنت  هد و  تّزع  وا  هب  ار  ام  ّتلذ  ،و  امرف دایز  وا  هب  ار  ام  كدنا  ،و  هد دنویپ  وا  اب  ار  ام  یگتخیـسگ 

راک يراوشد  ،و  نک فرطرب  وا  هب  ار  ام  یگتـسدود  ییادج و  ،و  امرف ناربج  وا  ددـم  هب  ار  ام  رقف  ،و  نک ادا  وا  تکرب  زا  ار  ام  یهدـب 
فطل هب  ار  ام  ياهتـساوخرد  ،و  نادرگ دازآ  وا  يرای  هب  ار  ام  ناریـسا  ،و  نک دیپس  وا  رادید  هب  ار  ام  يور  ،و  نادرگ ناسآ  وا  هب  ار  ام 

اطع وا  قح  هب  ار  نامیاه  هتـساوخ  ،و  نک تباجا  وا  کمک  هب  ار  ناـمیاعد  شخب و  ققحت  وا  روهظ  هب  ار  اـم  ياـه  هدـعو  ،و  روآرب وا 
هتـساوخ نیرتهب  يا  ، نک اطعا  ام  هب  نامیوزرآ  زا  رتالاب  وا  هب  فطل  ،و  ناسرب نامترخآ  ایند و  ياهزورآ  هب  وا  يراـی  هب  ار  اـم  ،و  اـمرف

وا ددم  هب  ار  ام  ،و  نک فرطرب  وا  هب  ار  نامیاهلد  هنیک  ،و  شخب افش  وا  هب  ار  ام  ياه  هنیس  ، ناگدنشخب نیرت  تسد  هداشگ  ،و  ناگدش
یم تیادـه  تسار  هار  هب  یهاوخب  ار  هکره  وت  انامه  ، امرف ییامنهار  دوخ  نذا  هب  قح  زا  هداتفا  فالتخا  نآ  رد  هک  هچنآ  تقیقح  هب 

وت ياهدورد  هک  ناربمایپ  دوبن  زا  ایادخ.نیمآ  قح  دوبعم  يا  ، هد يرای  شیوخ  نانمشد  دوخ و  نانمـشد  رب  ار  ام  وا  ۀلیـسو  هب  ،و  ینک
رب نامز  نایرج  زا  ،و  نامیوس هب  اه  هنتف  یتخس  ،و  نامتارفن یمک  نامنانمشد و  يرایـسب  ،و  نامیالوم ییادیپان  زا  شنادناخ و  وا و  رب 
زا یـشیاشگ  هب  امرف  يرای  همه  نیا  ربارب  رد  ار  اـم  تسرف و  دورد  شنادـناخ  دّـمحم و  رب  ، میروآ یم  هوکـش  وت  هاـگرد  هب  ناـمنایز 

شراکـشآ هک  یقح  تنطلـس  ،و  یهد رارق  نامیارب  تّزع  اب  يزوریپ  ،و  ینک فرطرب  هک  یلاحدـب  ،و  یناسرب دوز  هک  شیوخ  بناـج 
نیرت نابرهم  يا  ، دناشوپب ار  ام  تبناج  زا  هک  یلماک  یتمالس  هب  ،و  دریگ ارف  ار  ام  تیوس  زا  هک  یتمحر  هب  ،و  ییامرف
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.نانابرهم

[ ...دناوخب ار  اعد  نیا  بش  ره  رد  : مهدزاود ]

یندیـشون زا  یماج  ،و  رب الاب  نیرب  تشهب  رد  ،و  نک دراو  ناگتـسیاش  هرمز  رد  ار  ام  ایادخ  دناوخب : ار  اعد  نیا  بش  ره  رد  : مهدزاود
نوچمه هک  ینارـسپ  دـیواج  زا  ،و  روآ رد  ام  يرـسمه  هب  نیعلا  روح  زا  تتمحر  هب  ،و  ناـشونب اـم  هب  لیبسلـس  ۀمـشچ  زا  راوگـشوخ 

ریرح و تفبرز و  ياهـسابل  زا  ،و  ناروخب ام  هب  ناگدنرپ  تشوگ  ،و  تشهب ياه  هویم  زا  ،و  رامگب ام  تمدخ  رد  ، دنفدص رد  دیراورم 
ياعد ،و  نک تیانع  قیفوت  تهار  رد  ندـش  هتـشک  ،و  هبعک ۀـناخ  تراـیز  ،و  ردـق بش  هب  ندیـسر  يارب  ار  اـم  ،و  ناـشوپب اـم  هب  اـبید 

زا ییاهر  ،و  نک محر  ام  هب  يدرک  عمج  تمایق  زور  رد  ار  ناینیـسپ  ناینیـشیپ و  هک  هاگنآ  ،و  امرف تباجا  ار  ام  تساوخرد  ۀتـسیاش و 
هب خزود  عیرض  موقز و  زا  ،و  زاسم راتفرگ  ار  ام  تا  يراوخ  باذع و  رد  ،و  دنبن ریجنز  هب  ار  ام  خزود  رد  ،و  سیونب ام  يارب  ار  شتآ 
رب راب  شتآ  يزلف  ياهنهاریپ  نیـشتآ و  ياه  هماج  زا  ،و  زادنیم شتآ  رد  ور  هب  ار  ام  و  هدـم ، نامرارق  اجکی  نیطایـش  اب  ،و  ناروخم ام 

.شخب ییاهر  ار  ام  تسین  وت  زج  يدوبعم  هکنیا  قحب  ، تسین وت  زج  يدوبعم  هک  يا  ، يدب هنوگره  زا  ،و  ناشوپم ام 

[ ...دناوخب ار  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  ار  اعد  نیا  ناضمر  هام  بش  ره  رد  : مهدزیس ]

مکح هچنآ  رد  ، منک یم  تساوخرد  وت  زا  ایادـخ  ناوخب : ناضمر  هام  بش  ره  رد  : هدـش تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : مهدزیس
یهد رارق  نینچ  دنک  یمن  ادیپ  رییغت  ،و  دریذپان تشگرب  هک  ینامرف  زا  ، هنامیکح راک  رد  یمتح  رما  زا  ، ییامرف یم  رّدـقم  ینک و  یم 

شزرمآ هب  ناـشناهانگ  ،و  هدـش لوبق  ناشـشالت  هدـش و  هتفریذـپ  ناـشجح  هک  ینارئاز  ، ینک تبث  تا  هناـخ  نارئاز  رامـش  رد  ارم  هک 
، هدیسر
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ینالوط لماک  تمالـس  ریخ و  رد  ارم  رمع  هک  ، یهد رارق  ییامرف  یم  رّدـقم  ،و  ینک یم  مکح  هچنآ  رد  ،و  هتـشگ وحم  ناشیاهیدـب  و 
نم ياج  هب  ار  يرگید  ،و  ینک یم  يراـی  ار  تنید  ناـنآ  ۀلیـسو  هب  هک  یهد  رارق  یناـنآ  زا  ارم  ،و  یهد تعـسو  ما  يزور  رد  ،و  ینک

یهدن رارق 

[ ...دیوگب ار  تاماک  نیا  بش  ره  : مهدراهچ ]

: دناوخب ناضمر  هام  ياهبش  زا  بش  ره  رد  هک  تسا  هدمآ  « نیحلاّصلا سینا و  » باتک رد  : مهدراهچ

يارب یقح  نم  دزن  زونه  ،و  دمدب بش  نیا  ةدـیپس  ای  ، درذـگب نم  زا  ناضمر  هام  هکنیا  زا  ، مروآ یم  هانپ  تا  هنامیرک  تاذ  تمظع  هب 
.ینک مباذع  نآ  رب  هک  ، دشاب هدنام  یهانگ  ای  وت 

(...[ هللا وه  لق  هس  ) دناوخب تیفیک  نیا  هب  زامن  تعکر  ود  بش  ره  : مهدزناپ ]

تعکر ود  ناضمر  هام  بش  ره  رد  تسا  بحتـسم  هک  هدرک  تیاور  یقاب  نبا  دّیـس  زا  « نیمالا دلب  » ۀیـشاح رد  یمعفک  خیـش  : مهدزناپ
: دیوگب دش  هداد  مالس  نوچ  هبترم و  هس  « دیحوت » ةروس هبترم و  کی  « دمح » ةروس تعکر  ره  رد  ، دوش هدناوخ  زامن 

زا تسا و  اپرب  هکنآ  تسا  هّزنم  ، دزرو یمن  باتش  تسا و  نابرهم  هکنآ  تسا  هّزنم  ، دنک یمن  تلفغ  تسا و  نابهگن  هکنآ  تسا  هّزنم 
: ینعی ] هعبرا تاحیبست  سپس.دوش  یمن  مرگرس  تسا و  یگشیمه  هکنآ  تسا  هّزنم  ، درب یمن  دای 

يا ، وـت یهّزنم  ، وـت یهّزنم  وـت  یهّزنم  : دـناوخب هاـگنآ  ، دـیوگب هبترم  تفه  ار  [ ربـکا هّللا  هّللا و  ّـالا  هلا  ـال  هّلل و  دـمحلا  هـّللا و  ناـحبس 
اجب ار  زامن  تعکر  ود  نیا  هک  یسک.دتسرف  تاولص  هبترم  هد  مالّسلا  مهیلع  وا  لآ  ربمایپ و  رب  سپـس.زرمایب  ارم  گرزب  هانگ  ، گرزب

.ربخ رخآ  ات...دزرمایب  ار  هانگ  رازه  داتفه  وا  يارب  یلاعت  قح  ، دروآ

[ دناوخب هلفان  زامن  رد  ار  « انیبم احتف  کل  انحتف  اّنا  » ةروس ناضمر  هام  زا  بش  ره  : مهدزناش ]

زا لاس  نآ  رد  دـناوخب ، هلفان  زامن  رد  ار  « انیبم احتف  کل  انحتف  ّانا  » ةروس ناضمر  هام  زا  بش  ره  رد  هکره  هک  هدـش  تیاور  : مهدزناـش
رد زامن  تعکر  رازه  ، دوش هدروآ  اجب  ناضمر  هاـم  ياهبـش  رد  تسا  بحتـسم  هک  یلاـمعا  زا  شاـب  هاگآ.دـنام  یم  ظوفحم  بیـسآ 

دنا هتشون  تادابع  ای  هقف  ۀنیمز  رد  هک  ، دوخ ياهباتک  رد  املع  ناگرزب  ناداتسا و  هک  ، تسا هام  نیا  عومجم 
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هیلع داوج  ماما  زا  هّرق  یبا  نبا  تیاور  قفاوم  هچنآ  ، تسا فلتخم  نآ  ندروآ  اـجب  تیفیک  باـب  رد  ثیداحا.دـنا  هدرک  هراـشا  نآ  هب 
رد هک  تسا  نآ  ، تساملع زا  روهـشم  رایتخا  دروم  هکلب  ، هدرک رایتخا  ار  نآ  «، فارـشا هیّرغ و  » باتک رد  دـیفم  خیـش  ،و  تسا مالّـسلا 

تعکر تشه  هک ، تروص  نیا  هب  ، مالـس کی  هب  تعکر  ود  ره  ، دوش هدناوخ  تعکر  تسیب  بش  ره  رد  ، ناضمر هام  مود  لوا و  ۀهد 
تعکر یــس  بـش  ره  رد  هاـم  رخآ  ۀــهد  رد  ،و  دــناوخب اـشع  زاـمن  زا  دــعب  ار  رگید  تـعکر  هدزاود  ،و  برغم زاـمن  زا  سپ  ار  نآ 
اهزامن نیا  عومجم  هک  ، دـناوخب اشع  زاـمن  زا  دـعب  ار  رگید  تعکر  ود  تسیب و  برغم و  زاـمن  زا  سپ  ار  نآ  تعکر  تشه  ، دـناوخب

تسیب و بش  ،و  تعکر دص  مهدزون  بش  ، دناوخب ردق  ياهبـش  رد  تسا  تعکر  دصیـس  هک  ار  نآ  یقاب  ،و  دوش یم  تعکر  دصتفه 
يرگید بیترت  هب  تعکر  رازه  نیا.دوش  یم  تعکر  رازه  عمج  رد  هک  تعکر  دـص  زین  موـس  تسیب و  بش  رد  ،و  تعکر دـص  مکی 

رد ریخ  لها  هک  تسا  دـیما  ،و  درادـن ار  نآ  حرـش  شیاجنگ  ماـقم  نیا  ،و  هدـمآ رگید  ياـج  رد  شلیـصفت  هک  تسا  هدـش  دراو  مه 
.دننک دنم  هرهب  نآ  ضیف  زا  ار  ادوخ  ،و  دننکن يراگنا  لهس  هحماسم و  تعکر  رازه  نیا  يارجا 

: ناوخب ناضمر  هام  یبحتسم  ياهزامن  زا  تعکر  ود  ره  زا  سپ  هک  : هدش تیاور  زین  و 

ردق بش  رد  ، تا هنامیکح  راک  زا  یهد  یم  طسب  هچنآ  رد  ،و  تا یمتح  نامرف  زا  ییامن  یم  رّدقم  ینک و  یم  مکح  هچنآ  رد  ایادخ 
ناشناهانگ ،و  هتـشگ لوبق  ناشـشالت  ،و  هدش هتفریذـپ  ناشّجح  هک  ینایجاح  ، یهد رارق  تا  هبعک  ۀـناخ  نایجاح  زا  ارم  هک  امرف  رّرقم 

يا ، ییامن هدرتسگ  نم  رب  ار  تا  يزور  ،و  يزاس ینالوط  تتعاط  رد  ار  مرمع  هک  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ،و  تسا هدـش  هدـیزرمآ 
.نانابرهم نیرت  نابرهم 

تسا لمع  دنچ  نآ  ناضمر و  كرابم  هام  ياهرحس  لامعا  : مّوس شخب 

هراشا

:

[ ندروخ يرحس  : لّوا ]

اهیرحس نیرتهب  ،و  دشاب بآ  زا  یتبرش  ندیشون  ای  ، کشخ يامرخ  کی  ندروخ  هب  هچرگ  دنکن  كرت  ار  نآ  ،و  ندروخ يرحس  : لّوا
رافغتـسا اهرحـس  رد  هک  ییاهنآ  رب  دنتـسرف  یم  تاولـص  ناگتـشرف  ادخ و  هک  : هدش دراو  ربخ  رد  ،و  تسامرخ توواق و  ینعی  قیوس 

.دنروخ یم  يرحس  ،و  دننک یم 
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[ دناوخب ار  « هانلزنا اّنا  » ةروس يرحس  ندروخ  ماگنه  : مود ]

ندروخ يرحـس  ندرک و  راـطفا  ماـگنه  ار  هکراـبم  ةروس  نیا  هکره  هک  ، دـناوخب ار  « هاـنلزنا اـّنا  » ةروس يرحـس  ندروـخ  ماـگنه  : مود
.تسا هدیطلغ  دوخ  نوخ  رد  ادخ  هار  رد  هک  دراد  ار  یسک  باوث  نامز  ود  نیا  نیب  هلصاف  رد  ، دناوخب

([ رحس ياعد  ) دناوخب هدش  تیاور  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  زا  هک  ار  ینأشلا  میظع  ياعد  : موس ]

تسا ییاعد  اعد  نیا  : تسا هدومرف  ترـضح  نآ  ، دناوخب هدش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  هک  ار  ینأشلا  میظع  ياعد  : موس
: دندناوخ یم  ناضمر  هام  ياهرحس  رد  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  هک 

تـساوخرد وت  زا  ایادـخ  ، تسابیز تا  ییابیز  بتارم  ۀـمه  ،و  تا ییابیز  زا  هبترم  نیرتابیز  قح  هب  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ایادـخ 
وت لامج  بتارم  ۀمه  ،و  تلامج زا  هبترم  نیرتوکین  قح  هب  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ایادخ.تا  ییابیز  بتارم  ۀمه  قح  هب  منک  یم 
زا هبترم  نیرت  هتسجرب  قح  هب  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ادخ.تلامج  بتارم  ۀمه  قح  هب  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ایادخ  ، تسوکین

تساوخرد وت  زا  ایادخ.تلالج  بتارم  ۀمه  قح  هب  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ایادخ  تسا  هتـسجرب  وت  لالج  بتارم  ۀمه  ،و  تلالج
بتارم ۀمه  قح  هب  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ایادـخ  ، تسا میظع  تتمظع  بتارم  ۀـمه  ،و  تتمظع زا  هبترم  نیرتالاب  قح  هب  منک  یم 

وت زا  ایادـخ  ، تسا ینارون  وت  روـن  بتارم  ۀـمه  ،و  تروـن زا  هبترم  نیرت  یناروـن  قـح  هب  منک  یم  تساوـخرد  وـت  زا  ایادـخ.تتمظع 
ۀمه ،و  تتمحر زا  هبترم  يرت  هدرتـسگ  قـح  هب  منک  یم  تساوـخرد  وـت  زا  ایادـخ.ترون  بتارم  همه  قـح  هب  مـنک  یم  تساوـخرد 

هب منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ایادـخ.تتمحر  بتارم  ۀـمه  قح  هب  منک  یم  تساوخرد  وـت  زا  ایادـخ  ، تسا هدرتـسگ  تتمحر  بتارم 
بتارم ۀـمه  قح  هب  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ایادـخ  ، تسا لماک  تتاملک  بتارم  ۀـمه  ،و  تاملک بتارم  زا  هبترم  نیرت  لـماک  قح 

وت زا  ایادـخ  ، تسا لـماک  تلاـمک  بتارم  ۀـمه  تلاـمک و  زا  هبترم  نیرت  لـماک  قح  هب  منک  یم  تساوـخرد  وـت  زا  ایادـخ.تتاملک 
ۀمه ،و  تیاـهمان زا  هبترم  نیرت  گرزب  قح  هب  منک  یم  تساوـخرد  وـت  زا  ایادـخ.تلامک  بتارم  ۀـمه  قـح  هب  منک  یم  تساوـخرد 

قح هب  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ایادخ  تیاهمان  بتارم  ۀمه  قح  هب  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ایادخ  ، تسا گرزب  تیاهمان  بتارم 
تتزع بتارم  ۀمه  قح  هب  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ایادخ  ، تسا زیزع  تتّزع  بتارم  ۀمه  تتّزع و  زا  هبترم  نیرتزیزع 
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هب منکیم  تساوخرد  وت  زا  ایادخ  تسا  ذفان  تا  هدارا  بتارم  همه  تا و  هدارا  هبترم  نیرتذفان  قح  هب  منکیم  تساوخرد  وت  زا  ایادخ 
مامت رب  تتردق  همه  دراد و  هطاحا  تادوجوم  همه  رب  هک  تتردق  قح  هب  منکیم  تساوخرد  وت  زا  ایادـخ  تا  هدارا  بتارم  همه  قح 

قح هب  منک  یم  تساوخرد  وـت  زا  ایادـخ  ، تتردـق بتارم  ۀـمه  قـح  هب  منک  یم  تساوـخرد  وـت  زا  ایادـخ  دراد  هطاـحا  تادوـجوم 
ایادخ.تملع بتارم  ۀمه  قح  هب  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ایادخ  تسا ، ذفان  تملع  بتارم  ۀمه  تملع و  بتارم  زا  هبترم  نیرتذفان 

تساوخرد وت  زا  ایادخ  تسا  هدیدنـسپ  وت  راتفگ  بتارم  ۀمه  ،و  تراتفگ زا  هبترم  نیرت  هدیدنـسپ  قح  هب  منک  یم  تساوخرد  وت  زا 
ۀمه ،و  وت دزن  تیاـه  هتـساوخ  زا  هبترم  نیرتـبوبحم  قح  هب  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ایادـخ  ، تراـتفگ بتارم  ۀـمه  قح  هب  منک  یم 
یم تساوخرد  وت  زا  ایادخ.تیاه  هتساوخ  بتارم  ۀمه  قح  هب  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ایادخ  تسا  بوبحم  تیاه  هتساوخ  بتارم 

بتارم ۀمه  قح  هب  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ایادخ  ، تسا فیرش  وت  فرش  بتارم  ۀمه  ،و  تفرش زا  هبترم  نیرت  فیرش  قح  هب  منک 
وت زا  ایادخ  ، تسا رادیاپ  وت  تنطلـس  بتارم  ۀـمه  تتنطلـس و  زا  هبترم  نیرترادـیاپ  قح  هب  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ایادـخ.تفرش 
ۀمه تا و  ییاورناـمرف  زا  هبترم  نیرتراـختفااب  قح  هب  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ایادخ.تتنطلـس  بتارم  قح  هب  منک  یم  تساوخرد 

تـساوخرد وت  زا  ایادخ.تا  ییاورنامرف  بتارم  ۀمه  قح  هب  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ایادـخ  ، تسا راختفا  اب  تا  ییاورنامرف  بتارم 
بتارم ۀمه  قح  هب  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ایادخ  ، تسا رترب  تا  يرترب  بتارم  ۀمه  تا و  يرترب  زا  هبترم  نیرترب  قح  هب  منک  یم 

وت زا  ایادـخ  ، تسا هنیرید  تمرک  بتارم  ۀـمه  ،و  تمرک زا  هبترم  نیرت  هنیرید  قـح  هب  منک  یم  تساوـخرد  وـت  زا  ایادـخ.تا  يرترب 
ۀمه ،و  تیاه هناـشن  زا  هبترم  نیرت  یمارگ  قح  هب  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ایادـخ.تمرک  بتارم  ۀـمه  قح  هب  منک  یم  تساوخرد 
منک یم  تساوخرد  وت  زا  ایادخ.تیاه  هناشن  بتارم  ۀمه  قح  هب  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ایادـخ.تسا  یمارگ  تیاه  هناشن  بتارم 

، ییاهنت هب  توربج  ره  قح  هب  ییاهنت و  هب  هاج  ره  قح  هب  مهاوخ  یم  وت  زا  ،و  ینآ رد  هک  توربج  هاج و  زا  هچنآ  قح  هب 
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تباـجا ارم  سپ  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  هک  یماـگنه  نآ  هب  ارم  ینک  یم  تباـجا  هچنآ  قح  هب  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ایادـخ 
.دش دهاوخ  هدروارب  نیقی  هب  هک  ، هاوخب ادخ  زا  يراد  هک  تجاح  ره  هاگنآ.ادخ  يا  نک 

[ ...دناوخب ار  ( یلامث هزمح  وبا  ) اعد نیا  : مراهچ ]

هام رد  مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح  هک  تسا  هدمآ  یلامث  هزمح  وبا  زا  لقن  هب  یـسوط  خیـش  « حابـصم » باتک رد  : مراهچ
: دناوخ یم  ار  اعد  نیا  دیسر  یم  رحس  نوچ  داتسیا و  یم  زامن  هب  ار  بش  رتشیب  ناضمر 

وت دزن  زج  هک  یلاحرد  ، تسه يریخ  میارب  اجک  زا  اراگدرورپ  ، نکم گـنرین  نم  اـب  يا  هشقن  اـب  ،و  اـمنم بدا  ترفیک  هب  ارم  ایادـخ 
یب تتمحر  کمک و  زا  درک  یکین  هکنآ  هن  ، ددرگ یمن  مهارف  وت  هب  زج  هک  یلاحرد  ، تسا یتاجن  میارب  اجک  زا  ،و  دوش یمن  تفاـی 

.تفر نوریب  تتردق  ۀصرع  زا  تخاسن  دونشخ  ار  وت  ،و  تشاد اور  یخاتسگ  وت  رب  درک و  يدب  هکنآ  هن  ،و  دش زاین 

ییامنهار دوخ  یتسه  رب  ارم  وت  ،و  متخانـش وت  هب  ار  وت  .ددرگ  عطق  سفن  ات  دـیوگب  ردـق  نآ  ....اراگدرورپ  ، اراـگدرورپ ، اراـگدرورپ
وا شمناوخ و  یم  هک  ار  يادـخ  ساپـس  ،؟ یتسه هک  وت  متـسنادیمن  نم  ، دوبن وت  ییامنهار  رگا  ،و  يدـناوخ دوخ  يوس  هب  ،و  يدومرف
نم هب  وا  منک و  یم  تساوخرد  وا  زا  هک  ار  يادخ  ساپس  ،و  دناوخ یم  ارم  وا  هک  یهاگ  منک  یم  یتسـس  هچرگ  ، دهد یم  ار  مباوج 

متجاح عفر  يارب  مهاوخ  هاگره  هک  ار  يادـخ  ساپـس  و  دـهاوخب ، ضرق  نم  زا  هک  یماگنه  مزرو  یم  لخب  هچرگ  ، دـیامن یم  اـطع 
ار وا  ریغ  هک  ار  يادخ  ساپـس  ، دروآرب ار  متجاح  وا  منک و  تولخ  هدرپ  یب  وا  اب  زاین  زار و  يارب  مهاوخ  هک  اجره  ،و  منک شیادـص 
هب زج  رگا  هک  ، مدنبن دیما  وا  ریغ  هب  هک  ار  يادخ  ساپـس  ،و  درک یمن  باجتـسم  ار  میاعد  مدناوخ  یم  ار  وا  ریغ  رگا  هک  ، مناوخ یمن 
ات تشاذگن  او  مدرم  هب  ،و  دومن ممارکا  ور  نیازا  ، تشاذگ او  شیوخب  ارم  هک  ار  يادخ  ساپس  ،و  دومن یم  مدیماان  متسب  یم  دیما  وا 

یتسود نم  اب  هک  ار  يادخ  ساپس  ،و  دننک راوخ  ارم 
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یهاـنگ ارم  ییوـگ  هـک  اـجنآ  اـت  دـنک  یم  يراـبدرب  نـم  رب  هـک  ار  يادـخ  ساپــس  ،و  تـسا زاـین  یب  نـم  زا  هـک  یلاـحرد  ، دـیزرو
هب ار  میاهتجاح  تساوخرد  ياههار  ایادـخ.تسا  رتراوازـس  نم  شیاتـس  هب  هدوب و  نم  دزن  دوجوم  نیرت  هدوتـس  مراـگدرورپ  ! تسین
یم عنام  یب  درک  وزرآ  ار  وت  هکنآ  يارب  لضف  زا  نتساوخ  يرای  ،و  منیب یم  رپ  وت  دزن  ار  دیما  ياهروخـشبآ  ،و  مبای یم  زاب  وت  بناج 
لد يارب  ،و  یتباـجا هاـگیاج  رد  ناراودـیما  يارب  وت  هک  مناد  یم  ،و  مرگن یم  هدوشگ  ناگدـننک  داـیرف  يارب  ار  اـعد  ياـهرد  ،و  منیب

،و تسا نالیخب  عنم  زا  ینیزگیاـج  تیاـضق  هب  يدونـشخ  ،و  تدوج هب  قاـیتشا  رد  نیقی  هب  ،و  یـسردایرف هاـگ  نیمک  رد  ناـگتخوس 
هدرپ رد  زگره  تناگدیرفآ  زا  وت  و  تسا ، کیدزن  شتفاسم  وت  يوس  هب  رفاسم  انامه  ،و  نازودنا تورث  تسد  رد  هچنآ  زا  یـشیاشگ 

زاین ، مدروآ وت  هب  يور  متجاح  اب  ،و  مدرک وت  گنهآ  متـساوخرد  اب  نم  ، دـیامن بوجحم  وت  زا  ار  ناـنآ  ناـشرادرک  هکنیا  زج  ، یتسین
ۀتـسیاش ،و  مشهاوـخ ندینـش  قحتـسم  هکنآ  یب  مدوـمن  شیوـخ  زیوآ  تسد  ار  تدـناوخ  ،و  مداد رارق  وـت  هاگـشیپ  هب  ار  ما  یهاوـخ 

نیقی تا و  یگناگی  هب  نامیا  هب  نتـسج  هانپ  ،و  تا هدعو  یتسرد  هب  شمارآ  و  تمرک ، هب  نانیمطا  يارب  هکلب  ، یـشاب نم  زا  تشذـگ 
،و قح رب  تراـتفگ  یتـفگ و  وت  ایادخ.یکیرـش  یب  هناـگی و  ، تسین وت  زج  يدوبعم  ،و  تسین وت  زج  يراـگدرورپ  ارم  هک  تتفرعم  هب 
هک تسین  نیا  وت  نأش  رد  نم  ياقآ  يا  ، تسا ناـبرهم  امـش  هب  ادـخ  هک  دـیهاوخب  ادـخ  لـضف  زا  :[ يدومرف ] تسا تسرد  تا  هدـعو 

لها رب  تیاهاطع  اب  وت  ، ینک يراددوخ  ششخب  زا  یهد و  تساوخرد  هب  روتسد 

ص:304

 ( ناسآ شراگن  نانجلا (  حیتافم  دیدج  www.Ghaemiyeh.comبختنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1215زکرم  هحفص 366 

http://www.ghaemiyeh.com


تناسحا اهتمعن و  نایم  رد  یکدوک  رد  ارم  ایادـخ.يا  هدـننک  ناـسحا  رایـسب  تفأر  ّتبحم و  اـب  ناـنآ  رب  ،و  یمیرک رایـسب  تتکلمم 
رد میارب  دـیرورپ و  شیاـهتمعن  لـضف  ناـسحا و  هب  اـیند  رد  ارم  هکنآ  يا  ، یتخاـس هزاوآ  دـنلب  ار  مماـن  یلاـسگرزب  رد  ،و  يدـیرورپ

هاگـشیپ هب  ما  هطـساو  وـت  هب  مقـشع  ،و  وـت يوـس  هب  میاـمنهار  مـتفرعم  نـم  يـالوم  يا  ، دوـمن هراـشا  شمرک  تشذـگ و  هـب  ترخآ 
شهانگ هک  مناوخ  یم  ینابز  هب  ار  وت  میاقآ  يا  مشمارآ ، رد  وت  تعافش  هب  ما  هطساو  زا  ،و  نئمطم وت  تلالد  هب  ملیلد  زا  نم  ، تسوت

لاـح رد  مراـگدرورپ  يا  مناوخ  یم  ار  وت  هتخاـس ، كـاله  ار  وا  شمرج  هک  منک  یم  تاـجانم  وت  اـب  یلد  اـب  ،و  هدومن اـیوگان  ار  وا 
هب ، منک یم  هدـهاشم  ار  تمرک  هاگره  ،و  مدرگ یم  بات  یب  منیب  یم  ار  مناـهانگ  هاـگره  نم  يـالوم  ، میب دـیما و  قاـیتشا و  ساره و 

یخاتـسگ رد  نم  تّجح  ایادخ  ، يا هدرکن  متـس  ینک  باذع  رگا  ،و  يا هدننک  محر  نیرتهب  يرذگرد  نم  زا  رگا  سپ  ، متفا یم  عمط 
تفأر و انامه  ایح  یمک  اب  اهیتخـس  رد  ما  هریخذ  ،و  تسوت مرک  دوج و  يراد  تهارک  نآ  زا  هچنآ  باـکترا  اـب  ، وت زا  تساوخرد  رب 
ار میاـعد  ،و  شخب قـقحت  ار  مدـیما  سپ  ینکن ، دـیمون  ار  میوزرآ  ما  هریخذ  تّجح و  نیب  هک  تسا  نا  رب  مدـیما  ،و  تسوـت تـمحر 

گرزب میوزرآ  نم  ياقآ  يا  ، هتـسب دیما  وا  هب  يراودیما  هک  یـسک  نیرترب  ،و  هدناوخ ار  وا  يا  هدنناوخ  هک  یـسک  نیرتهب  يا  ، ونـشب
اریز ، نکم شنزرـس  ارم  مرادرک  نیرت  تشز  هب  ،و  شخبب نم  هـب  توـفع  زا  مـیوزرآ  ةزادـنا  هـب  سپ  ، هتـشگ تـشز  مرادرک  ،و  هدـش

وت زا  نازیرگ  ، ماوت لضف  هب  هدنهانپ  میاقآ  يا  نم  ،و  تسا ناراکهبت  تافاکم  زا  رتگرزب  تیرابدرب  ناراکهنگ و  رفیک  زا  رترب  تمرک 
متسه هچ  ، هدرک وکین  وت  هب  ار  شنامگ  هک  یسک  زا  وت  تشذگ  نآ  ،و  يدرک هدعو  هک  متسه  يزیچ  ققحت  راتـساوخ  ماوت ، يوس  هب 

؟ تسیچ نم  تیمها  ،و  مراگدرورپ يا  نم 
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تتاذ مرک  هب  مخیبوـت  زا  ،و  ناـشوپب تا  یـشوپ  هدرپ  هب  ارم  اراـگدرورپ  ، شخب هقدـص  نم  رب  تتـشذگ  هـب  ،و  شخبب ارم  تلـضف  هـب 
يرود نآ  زا  مدیسرت ، یم  تبوقع  ندیـسر  دوز  زا  رگا  ،و  مداد یمن  ماجنا  ار  نآ  ، دش یم  هاگآ  مهانگ  رب  وت  زج  زورما  رگا  ، رذگرد

دوب تهج  نیا  زا  اراگدرورپ  هکلب  ، ناهاگآ نیرترادـقم  یب  یناگدـننیب و  نیرت  کبـس  وت  هک  دوب  رطاخ  نیا  هب  هن  مهاـنگ  ، مدرک یم 
اب ار  هانگ  ، اهناهن ياناد  ، ناهانگ ةدـنزرمآ  ، اهبیع هدنـشوپ  ، ینامیرک نیرت  میرک  ،و  نامکاح نیرت  مکاح  ،و  یـشوپ هدرپ  نیرتهب  وت  هک 
رب ،و  یتسناد هکنا  زا  سپ  تا  يراـبدرب  رب  تسازـس  ار  وت  ساپـس  ، ینکفا یم  ریخاـت  هب  تا  يراـبدرب  اـب  رفیک  ،و  یناـشوپ یم  تمرک 
نم رب  تا  یشوپ  هدرپ  ، دهد یم  تأرج  تا  ینامرفان  رب  دشک و  یم  هانگ  بناج  هب  ارم  تا  يرابدرب  ، یتسناوت هکنآ  زا  سپ  تتـشذگ 
يا ! دـهد یم  تعرـس  تتامّرحم  رب  نتخات  رد  نم  هب  ، توفع یگرزب  هدرتسگ و  تمحر  زا  متخانـش  ،و  دـناوخ یم  ییاـیح  مک  هب  ارم 

یـشوپ هدرپ  ، ناـسحا هنیرید  يا  ، تمعن گرزب  يا  ، ریذـپ هبوت  يا  ، راـگزرمآ يا  ، هدـنیاپ دوـخ  هب  يا  يا  ، هدـنز يا  ، یمارگ يا  ، اـبیکش
تا هدرتـسگ  تمحر  ، تساـجک تدوز  یـسردایرف  ، تساـجک تـکیدزن  شیاـشگ  ، تساـجک تـگرزب  تشذـگ  ، تساـجک تیاـبیز 

ياطع ، تساجک تگرزب  لضف  تساجک ، تنایاش  ياه  هزیاج  ، تساجک تیاراوگ  ياـهتبهوم  ، تساـجک ترترب  ياـهاطع  ، تساـجک
ییاهر ارم  « دّـمحم نادـناخ  دّـمحم و  هب  تمرک و« قح  هب  ، میرک يا  ، تساجک تمرک  ، تساجک تا  هنیرید  ناسحا  ، تساجک تمیظع 

نم ، شخب ینوزف  يا  ، هد تمعن  يا  ، راکابیز يا  ، راکوکین يا  ، نک صالخ  ارم  تتمحر  هب  ،و  شخب
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زا ، یترفغم اوقت و  لها  وت  هک  ارچ  ، مراد دامتعا  ام  رب  تناـسحا  هب  هکلب  ، منک هیکت  ناـملامعا  رب  ترفیک  زا  ییاـهر  رد  هک  متـسین  نآ 
ییابیز زا  ، میوگ ساپـس  هچ  زا  مناد  یمن  سپ  ، يرذگ یم  رد  هانگ  زا  مرک  تهج  زا  ،و  ینک یم  ناسحا  هب  يادـتبا  یهد  تمعن  باب 

ارم هک  یلکشم  همه  نآ  ای  ، يدومن یکین  ۀتـسیاش  يدومزآ و  هک  ینومزآ  گرزب  ای  ، یناشوپ یم  هک  یتشز  راک  ای  ، ینارتسگ یم  هک 
يارب دروآ و  هانپ  وت  هب  هک  یسک  مشچ  رون  يا  ، دیزرو یتسود  وت  هب  هکنآ  بوبحم  يا  !؟ يدیشخب لماک  تمالس  ،و  يدیناهر نآ  زا 

تـسام شیپ  هـچنآ  یتـشز  زا  ، تسوـت دزن  هـچنآ  ییاـبیز  هـب  ، میناراکدـب اـم  يراـکوکین و  وـت  ، تسـسگ نارگید  زا  وـت  هـب  ندیـسر 
نداد تـلهم  زا  رت  ینـالوط  ناـمز  مادـک  ،و  دـشاب هتـشادن  ار  نآ  شیاـجنگ  وـت  دوـج  هـک  تـسا  یلهج  مادـک  اراـگدرورپ  ، رذـگرد
هکلب ، مینک يربارب  تمرک  اب  اهنآ  اب  ات  ، میراگنا رایـسب  ار  دوخ  لاـمعا  هنوگچ  ، تسیچ اـم  لاـمعا  شزرا  تیاـهتمعن  راـنک  رد  ، تسوت

نم ياقآ  يا  ، تمحر هب  تسد  هداشگ  يا  ، شزرمآ ةدرتسگ  يا  ،؟ هدـش ناشلماش  تتمحر  زا  هچنآ  دوش  گنت  ناراـگهنگ  رب  هنوگچ 
رطاخ هب  ، دیـشک مهاوخن  تسد  وت  هب  تبـسن  قلمت  یـسولپاچ و  زا  ،و  دش مهاوخن  رود  تهاگرد  زا  ینارب  ارم  رگا  ، دـنگوس تتّزع  هب 

هک هچره  هب  ینک  یم  باذـع  یهاوخب  ار  هکره  ، یهاوخ هک  ار  هچنآ  یهد  ماـجنا  وـت  ، ما هدرک  ادـیپ  تمرک  دوـج و  هب  هک  یتخاـنش 
زا ، یهاوخب هک  تیفیک  ره  هب  یهاوـخب و  هک  هچره  هب  ، یهاوـخب ار  هکره  ینک  یم  محر  ،و  یهاوـخب هک  یتروـص  ره  هب  یهاوـخب و 
وت اـب  تا  يرواد  رد  ،و  ددرگن تکیرـش  تراـک  رد  یــسک  ،و  دریگن رد  عازن  تا  ییاورناـمرف  رد  ،و  يوـشن تساوخزاـب  ینک  هـچنآ 

اراگدرورپ ، نایناهج راگدرورپ  ادخ  تسا  هّزنم  ، تسار وت  نامرف  شنیرفآ و  ، دنکن ضارتعا  وت  رب  يدحا  تریبدت  رد  ،و  دوشن دروامه 
هدنهانپ تمرک  هب  ،و  دمآ تهانپ  هب  هک  یسک  هاگیاج  تسا  نیا 
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یمن شهاـک  تناـسحا  ،و  دـسر یمن  یگنت  هب  تتـشذگ  هک  يدنمتواخـس  نآ  ییوت  ، تسج تفلا  تیاـهتمعن  ناـسحا و  هب  ،و  تشگ
ایآ ، میدوـمن داـمتعا  تا  هدرتـسگ  تمحر  ،و  تگرزب لـضف  ،و  تنیرید یـشوپ  مشچ  زا  نیقی  هب  ،و  دوـش یمن  مک  تتمحر  ،و  دریذـپ
يا زگره  يزاس  دـیمون  تتمحر  هب  تبـسن  ار  نامیاهوزرآ  ای  ، ینک راتفر  شیوخ  هب  ام  ياهنامگ  فالخرب  اراـگدرورپ  تسا  نکمم 

يرایـسب ینالوط  يزورآ  وت  ةرابرد  ار  ام  ، اراگدرورپ ، دـشاب یمن  نینچ  نیا  وت  ةرابرد  ام  عمط  ،و  تسین وت  هب  یناـمگ  نینچ  ، راوگرزب
،و میدـناوخ ار  وت  ،و  یناشوپب ام  رب  ار  هانگ  میراودـیما  هکنآ  لاح  میدرک و  ینامرفان  وت  زا  ، تسا یگرزب  دـیما  وت  قح  رد  ار  ام  ، تسا

شناد یلو  ، دوب میهاوخ  هچ  راوازـس  نامرادرک  اب  هک  میتسناد  ام  ، شخب ققحت  ار  نامدیما  ام  يالوم  ، ینک تباجا  ام  رب  هک  میراودیما 
رب ام و  رب  هک  ینآ  ۀتسیاش  وت  یلو  میتسین  تتمحر  راوازس  ام  هچرگ  ، یناریمن تهاگرد  زا  ار  ام  هکنیا  هب  ام  یهاگآ  ،و و  ام ةرابرد  وت 
هب دـنمزاین  ام  هک  ، نک دوج  اـم  رب  ،و  راذـگ ّتنم  اـم  رب  ینآ  ۀتـسیاش  هک  هنوگ  نآ  سپ  ، ینک دوج  تا  هدرتسگ  لـضف  هب  ناراـکهنگ 

هاـگماش میدوـمن و  دادـماب  تتمعن  هـب  ،و  میتـشگ زاـین  یب  وـت  لـضف  هـب  ،و  میدـش تیادـه  وـت  روـن  هـب  ، راـگزرمآ يا  ، مییوـت ياـطع 
هب اهتمعن  اب  وت  ، میدرگ یم  زاب  وت  يوس  هب  ،و  میهاوخ یم  شزرمآ  وت  زا  نامناهانگ  زا  ایادـخ  ، تسوت يور  شیپ  اـم  ناـهانگ  ، میدرک

هراومه ، دیآ یم  الاب  وت  يوس  هب  ام  يدـب  ،و  تسا ریزارـس  ام  يوس  هب  تریخ  ، مینک یم  هلباقم  وت  اب  ناهانگ  اب  ام  يزرو و  یم  رهم  ام 
ياهاطع هب  و  يریگارف ، تیاهتمعن  اب  ار  ام  هکنیا  زا  دوش  یمن  عنام  رما  نیا  ،و  دیآ یم  وت  بناج  هب  تشز  رادرک  ام  زا  ، یمیرک ۀتشرف 

یکین و هب  ةدننک  زاغآ  ، یمیرک گرزب و  رابدرب و  هچ  ، وت یهّزنم  ، ییامن لّضفت  ام  رب  تا  هتسجرب 
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يرابدرب ،و  رت هدرتسگ  تلـضف  ، ایادخ ، تسا هنامیرک  تیاهرادرک  اهراتفر و  ،و  میظع تیانث  ،و  سدـقم تیاهمان  ، ینآ ةدـننک  رارکت  و 
ياقآ ، اـمن تشذـگ  اـمن ، تشذـگ  ، اـمن تشذـگ  سپ  ، یجنـسب ما  يراـکاطخ  دنـسپان و  رادرک  هب  ارم  هک  تسا  نآ  زا  رت  گرزب  تا 

زا ،و  نک يزور  تبهاوم  زا  ،و  شخب تاجن  تباذـع  زا  ،و  هد هانپ  تمـشخ  زا  ،و  نک لوغـشم  ترکذ  هب  ار  ام.نم  ياقآ  ، نم ياقآ  ، نم
رب تناوضر  ترفغم و  تمحر و  تاولـص و  ، نک ام  يزور  ار  تربمایپ  دـقرم  ترایز  و  تا ، هناخ  ترایز  ،و  امرف ماعنا  اـم  رب  تلـضف 

تربمایپ شور  رب  تنید و  رب  ار  ام  ،و  نادرگ ام  يزور  ار  تتعاط  هب  لـمع  ، یتسه هدـنهد  باوج  کـیدزن و  وت  شنادـناخ ، ربماـیپ و 
یکدوک هاگ  هب  ارم  هک  نانچ  ، نک محر  اهنآ  ود  ره  هب  زرمایب و  ار  مردام  ردپ و  نم و  ایادـخ.ناریمب  ( شنادـناخ وا و  رب  ادـخ  دورد  )

هچ هدـنز و  هچ  ، زرمایب ار  نمؤم  نانز  نادرم و  ایادـخ.هد  شاداپ  شزرمآ  هب  ار  ناشیاهیدـب  ،و  ناـسحا هب  ار  ود  ره  ناـسحا  ، دـندرورپ
کچوک و ، ار ام  نز  درم  ، ار ام  بئاغ  رـضاح و  ار ، ام  ةدرم  هدـنز و  زرمایب  ایادـخ.هد  دـنویپ  اهیکین  اب  نانآ  اـم و  نیب  ،و  ار اـهنآ  ةدرم 

یناـیز ، دـندرک ناـیز  ،و  يرود یهارمگ  دـندش  هارمگ  ،و  دــنتفگ غورد  ادــخ  زا  ناگتــشگرب  ، ار اـم  دازآ  ریغ  دازآ و  ، ار اـم  گرزب 
ایند و راک  زا  هدرک  مرارق  یب  هک  هچنآ  زا  ارم  ،و  امرف ریخ  هب  متخ  میارب  و  تسرف ، دورد  دّـمحم  نادـناخ  دّـمحم و  رب  ایادخ.راکـشآ 

نم زا  ،و  هد رارق  یگـشیمه  ینابهگن  دوخ  يوس  زا  نم  رب  و  زاسم ، هریچ  نم  رب  منک  یمن  محر  ارم  هک  یـسک  ،و  نک تیافک  مترخآ 
يزور تلضف  زا  ،و  ریگم يدرک  ماعنا  هک  ار  هچنآ  ياه  هتسیاش 
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زا تا  يرادساپ  هب  رادهگن و  ارم  تا  يرادهگن  هب  ،و  نک ینابهگن  ارم  تا  ینابهگن  هب  ایادخ.نک  نم  بیـصن  هزیکاپ  لالح  هدرتسگ 
نم يزور  ار  ( نانآ رب  دورد  ) ناماما تربمایپ و  دـقرم  ترایز  ،و  لاس ره  رد  لاس و  نیا  رد  ار  تا  هناخ  ترایز  ،و  اـمرف يرادـساپ  نم 
ریخ ،و  منکن تا  ینامرفان  ات  روآ  يور  نم  هب  ایادخ.زاسم  مورحم  ارم  یمارگ  سب  فقاوم  فرش و  رپ  دهاشم  نیا  زا  اراگدرورپ  ، نک

ایادـخ.امرف ماهلا  نم  هب  نایناهج  راگدرورپ  يا  يراد  یم  ما  هدـنز  هک  یهاگ  ات  ، زور بش و  رد  ار  شیوخ  زا  تشحو  نآ  هب  لمع  و 
،و مدش زامن  دراو  هک  هاگنآ  ، يدنکفا نم  رب  یترچ  ، متفگ زار  وت  اب  داتسیا و  زامن  هب  تهاگشیپ  رد  مدش و  هدامآ  ایهم و  متفگ  هاگره 
هب مهاگیاج  ،و  دـش هتـسیاش  مناـهن  متفگ  هاـگره  ؟ هدـش هچ  ارم  ، مدرک زاـین  زار و  وت  اـب  هک  هاـگنآ  یتفرگ  نم  زا  ار  نتفگ  زار  لاـح 
دش عنام  وت  هب  تمدخ  نم و  نایم  ،و  دیزغل میاپ  يراتفرگ  نآ  رثا  رب  ، دمآ شیپ  يراتفرگ  میارب  هتشگ  کیدزن  ناگدننک  هبوت  هاگیاج 
زا سپ  مرامـش  یم  کبـس  ار  تّقح  هک  يا  هدـید  ارم  اـی  ، يا هدوـمن  زع  تتمدـخ  زا  ،و  يا هدـنار  تهاـگرد  زا  ارم  دـیاش  نـم  رورس 

هاگیاج رد  ارم  دیاش  ای  يداد  رارق  مشخ  دروم  ارم  سپ  ، يدرک هدهاشم  دوخ  زا  نادرگ  يور  ارم  دـیاش  ای  ، یتخاس مرود  تهاگـشیپ 
زا ارم  دـیاش  ای  ، يدومن ممورحم  سپ  ، يدـید ساپـسان  تیاهتمعن  هب  تبـسن  ارم  دـیاش  ای  ، یتخادـنا مرود  هب  سپ  ، یتفای ناـیوگغورد 

دیاش ای  ، يدرک مدیماان  تتمحر  زا  سپ  ، يدید نالفاغ  هورگ  رد  ارم  دیاش  ای  ، يدومن مراوخ  سپ  ، یتفای بیاغ  نادنمشناد  ینیـشنمه 
یتشادن تسود  يدش  ای  ، یتشاذگاو نانآ  هب  ارم  سپ.يدید  اه  هراکیب  سلاجم  اب  هتفای  سنا  ارم 
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متازاـجم وت  زا  میاـیح  یمک  يارب  دـیاش  اـی  ، يدومن مرفیک  متیاـنج  مرج و  رطاـخ  هب  دـیاش  اـی  ، يدومن مرود  سپ  يونـشب  ار  میاـعد 
زا اراگدرورپ  تمرک  اریز  ، تسا ینالوط  يا  هتـشذگ  نم  را  شیپ  ناراکهانگ  زا  هکنیا  هقباس  ، ینک وفع  اراگدرورپ  رگا  سپ  ، يدومن

هداد هدعو  هک  متـسه  يزیچ  ناهاوخ  منازیرگ ، وت  هب  وت  زا  ، ماوت لضف  هب  هدنهانپ  نم  ،و  تسا رت  گرزب  رایـسب  ریـصقت  لها  تازاجم 
نآ زا  رت  گرزب  تا  يرابدرب  ،و  رت هدرتسگ  وت  لضف  ایادـخ  ، دـنا هدرب  کین  نامگ  وت  هب  هک  تسا  یناسک  زا  یـشوپ  مشچ  نآ  و.يا 

اب ،و  شخبب تلضف  هب  ارم  نم  رورس  مراد ، یشزرا  هچ  ،و  متسیچ نم  میاقآ  يا  ، ینازغلب میاطخ  هب  ای  ، یجنـسب مرادرک  هب  ارم  هک  تسا 
یکدوک منم  نم  ياقآ  ، رذـگرد مخیبوت  زا  تدوجو  مرک  هب  ،و  ناشوپب ار  میاهاطخ  تا  یـشوپ  هدرپ  هب  ،و  اـمرف مرک  نم  رب  تشذـگ 

هک یناـساره  منم  ، يدومن شدـنلب  هک  يا  هداـتفا  منم  ، يدرک تیادـه  هک  یهارمگ  منم  ، يدوـمن اـناد  هک  یناداـن  منم  ، يدـیرورپ هک 
هک یتسدیهت  ،و  يدـناشوپ شـسابل  هک  يا  هنهرب  ،و  يدرک شباریـس  هک  يا  هنـشت  ،و  يدومن شریـس  هک  يا  هنـسرگ  ،و  يداد شناما 

يدنمـشهاوخ و  يداد ، شیافـش  هک  يرامیب  ،و  يدومرف شزیزع  هک  يراوخ  ،و  يدومن شدـنمورین  هک  یناوتان  ،و  یتخاس شرگناوت 
شرایـسب هک  یکدـنا  ،و  یتـفرگ شا  هدـیدان  هـک  يراـکاطخ  ،و  يدـناشوپ وا  رب  ار  شهاـنگ  هـک  يراـکهنگ  ،و  يدرک شیاـطع  هـک 

تولخ رد  هک  متسه  یسک  اراگدرورپ  نم  ، يدیشخب شیاوأم  هک  يا  هدش  هدنار  ،و  يداد شا  يرای  هک  يا  هدرمش  ناوتان  ،و  يدومرف
منم ، گرزب ياهتبیصم  بحاص  منم  ، مدومنن ظحالم  وت  زا  راکشآ  رد  ،و  مدرکن ایح  وت  زا 
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هاگره هکنآ  منم  ، مداد هوشر  گرزب  یصاعم  رب  هکنآ  منم  ، درک ینامرفان  ار  نامسآ  راّبج  هکنآ  منم  ، درک یخاتـسگ  شیاقآ  رب  هکنآ 
،و مدرکن ایح  يدناشوپ  هدرپ  نم  رب  ،و  مداتسیان زاب  يداد  متلهم  هکنآ  منم  ، متفر یم  شیوس  هب  ناباتش  مدش  یم  هداد  هدژم  یهانگ  هب 

هدرپ اب  ،و  يداد متلهم  تا  يرابدرب  اب  سپ  ، مدادـن تیمها  ، یتخادـنا تمـشچ  زا  ارم  مدـنارذگ و  هزادـنا  زا  مدـش و  ناهانگ  بکترم 
هدرک ایح  نم  زا  وت  ایوگ  ، يا هتـشاد  مرانکرب  ناهانگ  تازاجم  زا  ،و  يا هدرب  دای  زا  ارم  ییوگ  هک  اجنآ  اـت  يدـناشوپ  ارم  تا  یـشوپ 

تنامرف ةدنرامـش  کبـس  هک  نانچ  هن  ،و  مشاب تا  يراگدرورپ  هک  نانچ  مدرکن  تا  ینامرفان  مدرک  ینامرفان  هک  هاـگنآ  ، ایادـخ !! يا
دـش و ضراع  نم  رب  هک  دوب  ییاطخ  یلو  ، مرامـش زیچاـن  ار  تسدـیهت  هن  و  مریگ ، رارق  ترفیک  ضرعم  رد  یخاتـسگ  اـب  هن  ،و  مشاـب

ینامرفان مشـشوک  اب  هجیتن  رد  ، دومن مرورغم  نم  رب  تا  هداتفا  ةدرپ  ،و  دومن يرای  نآ  رب  ارم  ما  یتخبدب  ،و  تسارآ میارب  ار  نآ  مسفن 
ینمـشد ناـیوج و  هریتـس  گـنچ  زا  ادرف  ،و  دـنهد یم  تاـجن  تباذـع  زا  ارم  سک  هچ  نونکا  متـساخرب  تتفلاـخم  هب  مدوـمن و  تا 

تسا یگرزب  ییاوسر  هچ  ارم  ، یلسگب نم  زا  ار  تا  هتشر  وت  رگا  مدنویپب  یسک  هچ  ۀتـشر  هب  ،و  دنک یم  میاهر  یـسک  هچ  ناگدننک 
هدومن یهن  يدـیماان  زا  ارم  هکنیا  مه  ،و  مدوبن تتمحر  یناوارف  مرک  هب  راودـیما  رگا  ، هدروآ رامـش  رد  مرادرک  زا  وت  باـتک  هچنآ  زا 
نیرترب ،و  دـناوخ ار  وا  يا  هدـنناوخ  هک  یـسک  نیرتهب  يا  ، مدروآ یم  داـیب  ار  مناـهانگ  هک  یماـگنه  هب  مدـش  یم  دـیماان  هنیآره  يا 

هب ،و  منک یم  هیکت  وت  رب  نآرق  تمرح  هب  ،و  میوج یم  لّـسوت  وـت  هب  مالـسا  ناـمیپ  هب  ایادـخ.تسب  دـیما  وا  هب  يراودـیما  هک  یـسک 
یمشاه یشیرق  ةدناوخان  سرد  ربمایپ  هب  تبسن  متّبحم 
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شاداپ ، ارم شاداپ  ،و و  زادنین تشحو  ۀصرع  رد  ارم  ینامیا  سنا  سپ  ، میامن یم  دیما  ار  وت  دزن  يراوجمه  ، یندم یّکم  یماهت  یبرع 
سپ ، دننک ظفح  هلیسو  نیا  هب  ار  ناشناج  ات  دندروآ  نامیا  ناشنابز  هب  یمدرم  هکنیا  هچ  ، هدم رارق  هدرک  تدابع  ار  وت  ریغ  هک  یـسک 

میدـنموزرآ هچنآ  هب  ار  اـم  سپ  ، يرذـگرد اـم  زا  اـت  ، میدروآ ناـمیا  وت  هب  ناـملد  ناـبز و  اـب  اـم  ،و  دندیـسر دنتـشاد  وزرآ  هچنآ  هب 
ار ام  دوخ  بناج  زا  ،و  نکم هارمگ  يدومرف  نامتیاده  هکنآ  زا  سپ  ار  نامیاهلد  ،و  نک راوتـسا  نامیاه  هنیـس  رد  ار  تدیما  ،و  ناسرب

مهاوخن زاب  وت  هب  تبسن  یسولپاچ  زا  ،و  تفر مهاوخن  تهاگرد  زا  ، ینارب ارم  رگا  دنگوس  تتزع  هب  ، يا هدنشخب  رایسب  وت  هک  ، شخبب
یم شیالوم  زج  یـسک  هچ  بناج  هب  هدنب  ، هدـش نم  بلق  هب  تتمحر  یگدرتسگ  تمرک و  هب  تفرعم  زا  هک  یماهلا  رطاخ  هب  ، داتـسیا
نم زا  مدرم  ناـیم  رد  ار  تیاـطع  ،و  يدـنبب ریجنز  اـب  ارم  رگا  ، ایادـخ ؟ درب یم  هاـنپ  شراگدـیرفآ  زج  یـسک  هـچ  هـب  هدـیرفآ  ؟و  دور

مدـیما ، يدرگ هدرپ  ناکین  نم و  نیب  و  یهد ، نامرف  خزود  يوس  هب  ارم  ،و  ییاشگب ار  تناگدـنب  ناگدـید  میاهییاوسر  رب  ،و  يرادزاب
ار تیاطع  یناوارف  نم  ، تفر دـهاوخن  وریب ن  مبلق  زا  تتبحم  و  دـنادرگ ، مهاوخن  زاب  وت  وفع  زا  ار  میوزرآ  ،و  دـیرب مهاوخن  وت  زا  ار 

نایم ،و  نک نوریب  ملد  زا  ار  ایند  تبحم  نم  ياقآ  يا  ، درک مهاوخن  شومارف  مناـهانگ  رب  اـیند  راد  رد  ار  تا  یـشوپ  هدرپ  ،و  دوخ دزن 
وا و رب  ادـخ  دورد  ) دّـمحم ناربماـیپ  شخب  ناـیاپ  تناگدـیرفآ و  زا  ناگدـیزگرب  نیرتـهب  ، شنادــناخ تربماـیپ و  یفطــصم  نـم و 

ادرف زورما و  هب  ار  مرمع  نم  ، هد يراـی  ارم  نتـشیوخ  رب  هیرگ  ره  و  ناـسرب ، تهاگـشیپ  هب  هبوت  ماـقم  هب  ارم  ،و  نک عـمج  ( شنادـناخ
هاگیاج هب  کنیا  ،و  متخاس دوبان  لطاب  ياهوزرآ  ندرک و 
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ار نآ  هک  يربق  ، موش دراو  مربق  هب  یلاح  نینچ  رب  نم  رگا  ؟ تسیک نم  زا  رت  لاحدب  سپ  ، ما هدمآ  دورف  حالـص  ریخ و  زا  نادیماان  هب 
منادـیمن هکنآ  لاح  ،و  منکن هیرگ  هک  هدـش  هچ  ارم  ،و  ما هدومنن  شرف  کین  راک  هب  ندـیمرآ  يارب  ،و  ما هتخاـسن  هداـمآ  باوخ  يارب 

یم ارم  هک  منک  یم  هدهاشم  ار  راگزور  ،و  دزاب یم  گنرین  نم  اب  هک  مرگن  یم  ار  مسفن  نم  ، دوب دهاوخ  هچ  بناج  هب  نم  تشگزاب 
نتفر نوریب  يارب  منک  یم  هیرگ  ، منکن هیرگ  هک  هدش  هچ  ارم  سپ  ، هدمآرد تکرح  هب  مرـس  يالاب  گرم  ياهلاب  هکنآ  لاح  ،و  دبیرف

رکنم و ربق  ۀتشرف  ود  شـسرپ  يارب  منک  یم  هیرگ  ، مدحل یگنت  يارب  منک  یم  هیرگ  ، مربق یکیرات  يارب  منک  یم  هیرگ  ، مندب زا  ناج 
فرط زا  راب  کی  ، مشک یم  شود  رب  ار  ینیگنـس  راب  هک  یلاـحرد  ، راوخ ناـیرع و  ربق  زا  مندـمآرد  يارب  منک  یم  هیرگ  ، نم زا  ریکن 

زور نآ  رد  نانآ  زا  یسکره  يارب  هچ  ، دننم راک  زج  يراک  رد  نامدرم  هک  یماگنه  ، منک یم  هاگن  مپچ  بناج  زا  رگید  راب  تسار و 
رابغ اـهنآ  رب  زور  نآ  رد  ییاـه  هرهچ  ،و  دـنا لاحـشوخ  نادـنخ  نشور و  زور  نآ  رد  ییاـه  هرهچ  ، تسا سب  ار  وا  هک  تسا  يراـک 

تمحر رب  منتخیوآ  ،و  وت رب  ملکوت  دیما و  مدامتعا و  هیکت و  ، نم ياقآ  يا  ، هدناشوپ ار  اهنآ  يراوخ  یهایـس و  ،و  هتـسشن یماجرفدـب 
زا ار  مبلق  هکنیا  رب  ساپـس  ار  وت  سپ  ، ینک تیاده  يراد  تسود  ار  هکره  تتمارک  اب  ،و  یناسر تتمحر  هب  یهاوخ  ار  هکره  ، تسوت

ار وت  مراک  رد  ششوک  تیاهن  اب  ای  ، منک رکـش  ار  وت  مدنک  نابز  نیا  اب  ایآ  ، منابز ندوشگ  رب  ساپـس  وت  يارب  ،و  يدومن كاپ  كرش 
هزادــنا هـچ  تناـسحا  تیاـهتمعن و  ربارب  رد  مراـک  تـمیق  ،و  تـسیچ ترکــش  راـنک  رد  مناـبز  شزرا  اراـگدرورپ  ، میاـمن دونــشخ 

بناـج زا  مسرت  ،و  تسوـت يوـس  هب  ملیم  نم  ياـقآ  يا  ، تفریذـپ ار  مـلمع  تساپـس  ،و  درتـسگ ار  مـیوزرآ  تدوـج  ، ایادـخ !؟ تـسا
هب میوزرآ  ،و  تسوت
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تـسوت دزن  هچنآ  رد  متبغر  ،و  هدش فکتعم  هناگی  يادخ  يا  وت  هاگرد  رب  متّمه  هدناشک و  وت  يوس  هب  ارم  میوزرآ  ، تسوت هاگـشیپ 
ۀتشر يوس  هب  ار  مسرت  ،و  متخادنا وت  بناج  هب  ار  متـسد  ،و  هتفرگ سنا  وت  هب  متّبحم  ،و  تسوت يارب  ممیب  صلاخ و  دیما  ، هتفای ینوزف 

میالوم و يا  ، مدومن درـس  دوخ  رب  ار  ساره  شتآ  وت  اب  تاجانم  اب  ،و  درک یگدـنز  وت  دای  هب  ملد  نم  يالوم  يا  ، مدیـشک وت  تعاـط 
وت زا  اهنت  ، تسوت تعاط  تمالم  زا  نم  ةدنرادزاب  هک  یهانگ  ، زادـنا ییادـج  مهانگ  نم و  نایم  ، ما هتـساوخ  تیاهن  يا  میوزرآ و  يا 
وت نامرف  سپ  ، يا هدرک  بجاو  دوخ  رب  تمحر  رهم و  زا  هک  وت ، زا  عمط  یگرزب  ،و  وت هب  هنیرید  دـیما  رطاـخ  هب  ، منک یم  تساوخرد 
وت یهّزنم  ، تسا نتورف  وت  يارب  زیچ  ره  ،و  دناوت تردق  تسد  رد  ،و  وت راوخ  هریج  قلخ  ۀمه  ،و  يرادـن یکیرـش  يا و  هناگی  ، تسار

یسرپزاب ماگنه  هب  ،و  ددرگ ایوگان  تخـساپ  زا  منابز  ،و  دوش هدیرب  متّجح  هک  هاگنآ  نک  محر  نم  هب  ایادخ  نایناهج ، راگدرورپ  يا 
تهاگرد زا  ما  یناداـن  رطاـخ  هب  ،و  نکم ممورحم  دریگ  تّدـش  ما  یگراـچیب  هک  یناـمز  ، مدـیما گرزب  يا  ، دورب مرـس  زا  شوه  تا 

میاقآ ، نک محر  نم  هب  ما  یناوتان  رطاخ  هب  ،و  نک میاطع  ما  یتسدـیهت  تهج  هب  ، امرفم غیرد  تتمحر  زا  ما  یبات  مک  تلع  هب  ،و  نارم
مرک دوج و  هب  ار  ما  هتـساوخ  ،و  مزادنا وت  ناتـسآ  هب  ار  مراب  ،و  تسوت تمحر  هب  منتخیوآ  ،و  تسوت رب  ملکوت  دیما و  ، هیکت دامتعا و 
یم ناربج  ار  ما  يرادان  وت  يرگناوت  هب  ،و  مدـنب یم  دـیما  وت  هب  ار  ما  یتسدـگنت  عفر  ،و  منک یم  زاغآ  ار  میاعد  اراگدرورپ  ، میوج وت 
یم همادا  ار  مهاگن  تناسحا  يوس  هب  ،و  منک یم  دنلب  ار  ما  هدـید  تمرک  دوج و  بناج  هب  ،و  تسوت وفع  ۀـیاس  ریز  منداتـسیا  ،و  منک

شتآ هب  ارم  سپ  ، مهد
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ناسحا و هب  ار  مناـمگ  نم  ياـقآ  يا  ، ینم مشچ  رون  وت  هک  هدـم  میاـج  خزود  رد  ،و  ینم يوزرآ  هاـگیاج  وت  هکنآ  لاـح  ،و  نازوسم
مگرم رگا  ایادخ  ینم  یتسدیهت  هب  فراع  وت  هک  نادرگم  ممورحم  تشاداپ  زا  ،و  منانیمطا دروم  ییوت  هک  نکم  بیذـکت  تا  یکین 

رگا ایادخ.مداد  رارق  ما  یهاوخرذـع  ۀلیـسو  تهاگـشیپ  هب  ار  مهانگ  هب  فارتعا  سپ  هدرکن  کیدزن  وت  هب  ارم  مرادرک  هدیـسر و  ارف 
نیا رد  تسیک ،؟ يرواد  رد  وت  زا  رترگداد  سپ  ییامن  باذع  رگا  ،و  تسیک تشذـگ  هب  وت  دوجو  زا  رتراوازـس  سپ  ، ینک تشذـگ 

باسح يارب  هک  ینامز  ،و  نک محر  مساره  هب  دحل  رد  ،و  ما ییاهنت  هب  ربق  رد  ،و  منداد ناج  یتخـس  هب  گرم  هاگ  هب  ،و  تبرغ هب  ایند 
هک ار  هچنآ  ،و  زرمایب هدـنام  هدیـشوپ  اهناسنا  رب  مرادرک  زا  هچنآ  ،و  روآ تمحر  مهاـگیاج  يراوخ  هب  مدـش و  هتخیگنارب  تربارب  رد 
دنک فرط  نآ  فرط و  نیا  ارم  مناتـسود  ياهتـسد  هک  گرم  رتسب  رد  نداـتفا  لاـح  رد  نم  هب  ،و  شخب موادـت  يدـناشوپ  نآ  هب  ارم 
وـس نیا  هب  ارم  ۀسیاش  ناگیاسمه  ،و  ما هداتفا  ازارد  تروص  هب  هناخلاّسغ  تخت  يور  هک  لاح  نآ  رد  امرف  تبحم  نم  هب  ،و  امرف محر 

رد ،و  دنا هتشادرب  شود  هب  ار  ما  هزانج  ياه  هشوگ  مناگتـسب  هک  مندش  لمح  تقو  رد  ،و  نک لّضفت  نم  رب  دننادرگ  یمرب  وس  نآ  و 
وت ریغ  هب  ات  ، نک محر  متبرغ  رب  دیدج  ۀناخ  نیا  رد  ،و  امن دوج  نم  رب  ما  هدش  وت  هاگـشیپ  دراو  مربق  رد  اهنت  هک  ، مندـش لمح  تلاح 

یـسک هچ  زا  يرگن  هدـیدان  ار  مشزغل  رگا  ، نم ياـقآ  يا  ، ما هدـش  كـاله  يراذـگاو  مدوـخ  هـب  ارم  رگا  ، نـم ياـقآ  يا  مریگن  سنا 
ار مهودنا  مغ و  رگا  مرب  اجتلا  یسک  هچ  هب  ،و  مشاب هتشادن  مهاگمارآ  رد  ار  تتیانع  رگا  مربب  هانپ  یسک  هچ  هب  ،و  مهاوخ یسردایرف 

وزرآ ار  هک  ناـسحا  ،و  ینکن محر  نم  هـب  وـت  رگا  ، دـنک یم  مـحر  نـم  رب  یـسک  هـچ  مراد و  ار  هـک  نـم  ياـقآ  يا  ،؟ ینکن فرطرب 
، مشاب هتشادن  ما  یگراچیب  زور  ار  وت  ناسحا  رگا  ، منک
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ققحت ار  مدیما  ایادخ  ، مراد وت  هب  دیما  هک  نکم  باذع  ارم  ، نم ياقآ  يا  ؟ دیآرس مرمع  هک  یتقو  ، تسیک يوس  هب  ناهانگ  زا  زیرگ  و 
وت زا  ار  يزیچ  نـم  ياـقآ  يا  ، مرادـن وـت  تشذـگ  هـب  زج  يدــیما  مناـهانگ  یناوارف  نـیع  رد  نـم  اریز  ، هد ینمیا  ار  مـسرت  ،و  شخب

مناهانگ هک  ، ناشوپب نم  رب  تفطل  زا  يا  هماج  ،و  زرمایب ارم  سپ  ، یـشزرمآ اوقت و  لها  وت  ،و  متـسین نآ  ۀتـسیاش  هک  مراد  تساوخرد 
تـشذگ گرزب و  یـشوپ  مشچ  ،و  هنیرید مرک  يراد  وت  هک  ، موشن تساوخزاب  اهنآ  هب  تبـسن  يزرمایب و  ار  اهنآ  ،و  دناشوپب نم  رب  ار 

رکنم هـک  ناـنآ  رب  ،و  دــنک یمن  تساوـخرد  وـت  زا  هـک  یــسک  رب  ، يزیرورف یپرد  یپ  ار  تیاـطع  هـک  ییوـت  ایادــخ.يا  هناــمیرک 
تـسد هب  اهنت  نامرف  وت و  زا  شنیرفآ  هک  دومن  نیقی  هدرک و  شهاوخ  وت  زا  هک  یـسک  رب  نم  ياقآ  دسر  هچ  ، دنتـسه تیراگدرورپ 

اب هداد  رارق  تیور  شیپ  ار  وا  یتسدـگنت  ، تسوت هاـگرد  هب  تا  هدـنب  نم  ياـقآ  يا  ، ناـیناهج راـگدرورپ  يا  ییـالاو  هّزنم و  ، تسوـت
نیا هب  ار  وت  نم  ، ریذپب نم  زا  میوگ  یم  هچنآ  ،و  نادرگمرب نم  زا  ار  تا  هنامیرک  يور  سپ  ، دبوک یم  ار  تناسحا  ۀـناخ  رد  شیاعد 

،و دـنکن تناوتاـن  يا  هدنـسرپ  هکنآ  ییوت  ایادـخ.ینادرگن  زاـب  ارم  ترهم  تفأر و  هب  متفرعم  رطاـخ  هب  هک  مراد  دـیما  ، مدـناوخ اـعد 
کیدزن و یـشیاشگ  ،و  هدنبیز يربص  وت  زا  ایادخ.مییوگ  یم  ام  هچنآ  زا  رتالاب  ،و  ییوگ دوخ  هک  ینانچ  وت  ، دـهاکن وت  زا  يریگاطع 
ما و هتـسناد  نآ  زا  ار  هچنآ  ، مهاوـخ یم  وـت  زا  ار  شماـمت  ریخ  زا  اراـگدرورپ  منکیم  تساوـخرد  گرزب  يدزم  تسرد و  يراـتفگ 
وا زا  هک  یسک  نیرتهب  يا  ، دنتساوخ وت  زا  تا  هتـسیاش  ناگدنب  هک  ار  ییاهزیچ  نیرتهب  مهاوخ  یم  وت  زا  ایادخ  ، ما هتـسنادن  ار  هچنآ 

قح رد  ار  ما  هتساوخ  ، دومرف اطع  هک  یسک  نیرت  یخس  ،و  دوش یم  هتساوخ 
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ار متوّرم  ، نادرگ اراوگ  ار  ما  یگدنز  ، نک اطع  نم  هب  ما  ینید  ناردارب  مناصاخ و  منادنزرف و  مردام و  ردـپ و  ما و  هداوناخ  مدوخ و 
،و یتخاس وکین  ار  شرادرک  ،و  يدرک ینـالوط  ار  شرمع  هک  هد  رارق  یناـسک  زا  ارم  ،و  نک حالـصا  ار  ملاوحا  ۀـمه  ،و  زاـس راکـشآ 

نیرت لماک  ،و  اهیـشوخ نیرت  ماوداب  رد  ، یتشاد هدنز  هزیکاپ  یناگدنز  هب  ار  وا  ،و  يدـش دونـشخ  وا  زا  ،و  يدرک مامت  وا  رب  ار  تتمعن 
ار نآ  ماـجنا  ناوـت  دــهاوخب  ار  هـچره  وـت  زج  یهد و  یم  ماـجنا  یهاوـخب  ار  هـچره  وـت  اـنامه  ، اهیگدــنز نـیرت  لـماک  اـهتمارک و 
ّمه رد  ار  میوج  یم  بّرقت  وت  هب  نآ  ۀلیـسو  هب  هک  هچنآ  زا  يزیچ  ،و  هد صاصتخا  تصاخ  رکذ  هب  ارم  دوخ  بناج  زا  يادـخ.درادن 
زا يادخ  ، نادرگب تهاگرد  ناعشاخ  زا  ارم  ،و  هدم رارق  يرگنایغط  ینار و  سوه  یهاوخ و  ترهـش  ایر و  ۀلیـسو  زور  بش و  تاقوا 
رد يرادـیاپ  ،و  دـالوا لاـم و  هداوناـخ و  رد  مشچ  زوـن  ، نطو رد  تـّینما  يزور  رد  شیاـشگ  : ینک اـطع  نـم  هـب  هـک  مهاوـخ  یم  وـت 

دّمحم تلوسر  تعاط  تتعاط و  هب  ارم  ،و  نید رد  تمالـس  ،و  ندب رد  يدنمناوت  ،و  مسج رد  یتسردنت  ،و  تسا نم  دزن  هک  ییاهتمعن 
دزن رد  تناگدنب  نیرت  بیصن  رپ  زا  ارم  ،و  يا هداد  مرمع  هک  یماگنه  ات  هشیمه و  ، رامگ راک  هب  ، داب شنادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک 

ره رد  ینآ  هدننک  لزان  ،و  ینک یم  لزان  ردـق  بش  رد  ناضمر  هام  رد  ،و  يداتـسرف ورف  هک  يریخ  ره  رد  رت  بیـصن  رپ  ، هد رارق  دوخ 
زا هک  ییاهیدب  و  يریذپ ، یم  هک  ییاهیبوخ  ،و  ینک یم  عفد  هک  ییالب  ،و  یناشوپ یم  هک  یتیفاع  ،و  يرتسگ یم  هک  یتمحر  زا  ، لاس

،و نک نم  ینازرا  خارف  يزور  تا  هدرتسگ  لضف  زا  و  امرف ، مبیـصن  ار  تا  هناخ  ترایز  لاس  ره  لاس و  نیا  رد  ،و  يرذگ یمرد  نآ 
،و نادرگرب نم  زا  نم  ياقآ  يا  ار  اهیدب 
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ناگدـید اهـشوگ و  مینیبن و  رازآ  اهنآ  زا  يزیچ  رطاخ  هب  اـت  اـمرف  ادا  ار  تسا  نم  ةدـهع  رب  هک  ییاهمتـس  ناربج  زادرپب و  ارم  هیدـب 
شخب و يداش  ار  ملد  ،و  امرف نشور  ار  ممـشچ  ،و  نک زوریپ  نانآ  رب  ارم  ،و  ریگرب نم  زا  ار  نم  رب  نازواـجتم  نادوسح و  نانمـشد و 

رارق مماگ  ریز  ،و  هدرک دـصق  يدـب  هب  نم  هب  تبـسن  تتاقولخم  نایم  زا  هکره  ،و  هد رارق  ور  نوریب  شیاـشگ و  مغ  هودـنا و  زا  میارب 
مناما شتآ  زا  تتـشذگ  هب  ،و  امرف مکاپ  ناهانگ  ۀمه  زا  ،و  نک تیافک  مرادرک  ياهیدب  هاشداپ و  دنزگ  ناطیـش و  دنزگ  زا  ارم  ،و  هد

دّـمحم و تا  هتـسیاش  ناتـسود  هب  ارم  ،و  روآ رد  ما  يرـسمه  هب  نیعلا  روـح  زا  تناـسحا  هب  ،و  نک مدراو  تشهب  هب  تتمحر  هب  ،و  هد
رب شتاـکرب  ادـخ و  تمحر  ،و  ناـشیاهناج اـهنت و  رب  ناـنآ و  رب  دورد  ، نـک قـحلم  كاـپ  هزیکاـپ و  ناـکین  ناـبوخ و  نآ  شنادـناخ 

رگا میوج و  یم  یپ  توفع  هب  ار  وت  نم  ، ینک ییوج  یپ  مناهانگ  هب  ارم  رگا  ، دنگوس تلالج  تّزع و  هب  ، نم ياقآ  يا  يادخ  ، ناشیا
یم هاگآ  وت  هب  متبحم  هب  ار  خزود  لـها  يزادـنارد  مخزود  هب  رگا  ،و  مهاوخ یم  تمرک  هب  ار  وت  نم  ، ییاـمن بیقعت  ما  یتسپ  هب  ارم 

مارکا ار  افو  لها  زج  رگا  ،و  دـنرب هانپ  یـسک  هچ  هب  ناراکهنگ  سپ  ، يزرماین ار  تتعاط  لها  اـیلوا و  زج  رگا  میاـقآ  میادـخ.مزاس و 
،و تسوت نمـشد  يدنـسرخ  بجوم  نیا  ینک  خزود  دراو  ارم  رگا  ایادخ  ،؟ دنهاوخ یـسردایرف  یـسک  هچ  زا  ناراکدـب  سپ  ، ییامنن

دزن تربمایپ  يداشلد  هک  ، مناد یم  ار  نیا  دنگوس  ادـخ  هب  نم  ،و  تسوت ربمایپ  یلاحـشوخ  ببـس  نیا  ، ییامن دراو  تشهب  هب  ارم  رگا 
وت زا  ایادخ.تسا  رت  بوبحم  تنمشد  يدنسرخ  زا  ، وت
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تتاذ هب  قایتشا  ،و  تترضح زا  ساره  ،و  تدوجو هب  نامیا  ،و  تباتک هب  رواب  ،و  تتیـشخ تبحم و  زا  ار  ملد  هک  منک  یم  تساوخرد 
شمارآ نم  يارب  تیاقل  رد  ،و  رادب دوخ  بوبحم  ارم  زین  وت  ،و  نک نم  بوبحم  ار  ترادید  ، يراوگرزب یگرزب و  ياراد  يا  ، ینک رپ 

دنا هدنیآ  رد  هک  نانآ  زا  ناگتـسیاش  زا  ،و  زاس قحلم  تا  هتـشذگ  ناگدنب  زا  ناگتـسیاش  هب  ارم  ایادخ.هد  رارق  تمارک  شیاشگ و  و 
اب تفلاخم  رب  ار  ناگتـسیاش  هک  هنوگ  نآ  ، هد يرای  مسفن  ياه  هتـساوخ  اب  تفلاـخم  رب  ،و  رادـهاگن ناگتـسیاش  هار  رب  ارم  ،و  هد رارق 

تـشهب تتمحر  تکرب  هب  اهراک  رد  ار  مشاداپ  ،و  نک متخ  هجو  نیرتوکین  هب  ار  مرادرک  ،و  یهذد یم  يرای  یناـسفن  ياـه  هتـساوخ 
يداد متاجن  اهنآ  زا  هک  ییاهیدب  ۀطرو  رد  ،و  اراگدرورپ ، نک ممدـق  تباث  امن و  ما  يرای  يدرک  اطع  هچنآ  يا  هتـسیاش  رب  ،و  هد رارق 
نامیا نآ  رب  ، دـشاب هدـشادن  وت  رادـید  زج  ینایاپ  هک  ، منک یم  تساوخرد  وت  زا  ینامیا  ایادـخ.نایناهج  راـگدرورپ  يا  ، نادرگم زاـب 

ار ملد  ،و  يزیگنا یمرب  ارم  هک  یماگنه  ، زیگنارب نآ  رب  ،و  ینارمیم ارم  هک  ینامز  نارمیب  نآ  رب  يراد و  یم  ما  هدنز  ات  رادـب  مرادـیاپ 
اطع نم  هب  هک  مهاوـخ  یم  وـت  زا  ایادـخ.دشاب  صلاـخ  وـت  يارب  ملمع  اـت  ، اـمرف كاـپ  تنید  رد  یهاوـخ  ترهـش  کـش و  اـیر و  زا 

، درادزاب تیاهینامرفان  زا  ارم  هک  يزیهرپ  ،و  تتمحر زا  بصن  ود  ،و  تملع رد  یهاگآ  ،و  تنامرف رد  مهف  و  تنید ، رد  تریصب  : ینک
وا رب  ادـخ  دورد  تربمایپ  نیئآ  رب  دوخ و  هار  رد  ،و  هد رارق  تسوت  دزن  هچنآ  رد  ار  متبغر  ،و  نک دـیپس  ترون  غورف  هب  ار  مراسخر  و 

يرادان و یلدگنس و  يربخ و  یب  لخب و  سرت و  هودنا و  يدنکفارـس و  تلاسک و  زا  مروآ  یم  هانپ  وت  هب  ایادخ.ناریمب  شنادناخ  و 
اهالب ۀمه  یگراچیب و  یتسدیهت و 
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هک یبـلق  زا  ،و  ددرگ یمن  ریـس  هک  یمکـش  زا  ،و  دوش یمن  عناـق  هک  یـسفن  زا  مروآ  یم  هاـنپ  وت  هب  ،و  ناـهنپ راکـشآ و  ياـهیتشز  و 
لام و نید و  ناج و  ظفح  يارب  اراگدرورپ  ، دـشخب یمن  دوس  هک  يرادرک  ،و  دـسر یمن  تباجا  هب  هک  ییاـعد  ،و  دـنک یمن  ینتورف 

ارم يدحا  وت  زج  نیقی  هب  ایادخ.ییاناد  اونش و  وت  انامه  ، مروآ یم  هانپ  وت  هب  هدش  هدنار  ناطیـش  زا  ، يا هدومرف  نم  بیـصن  هک  هچنآ 
كاـندرد هجنکـش  تکـاله و  هب  ،و  هدـن رارق  تباذـع  نماد  رد  ار  ما  یتـسه  سپ  ، مباـی یمن  یهاـگهانپ  وت  زج  هب  ،و  دـهد یمن  هاـنپ 

شاداپ ،و  نکم دای  مهابتشا  هب  ارم  ،و  زیرب ار  مهانگ  راب  ،و  ربب الاب  ار  ما  هجرد  ،و  نک هزاوآرپ  ار  ممان  ریذپب و  نم  زا  ایادخ.نادرگمزاب 
زا ،و  امرف اطع  نم  هب  متـساوخ  وت  زا  ار  هچنآ  همه  ، اراـگدرورپ ، هد رارق  تشهب  يدونـشخ و  ار  میاـعد  راـتفگ و  نتـسشن و  تداـبع  هب 

هتشاد اور  متس  ام  هب  هک  یسک  زا  هک  يدومرف  نآرق  رد  دوخ  وت  ایادخ  ، نایناهج راگدرورپ  يا  ، ماوت قاتشم  نم  ، ازفیب نم  رب  تناسحا 
يداد نامرف  مه  ،و  تسام زا  رت  هتسیاش  ، ام زا  تشذگ  هب  تترضح  هک  ، رذگرد ام  زا  سپ  ، میدیزرو متـس  دوخ  رب  ام  ،و  مینک تشذگ 
ندـش اور  اـب  زج  ارم  سپ  ، مدـمآ تهاـگرد  هب  وت  زا  ییادـگ  هب  نونکا  نم  ،و  مینارن ناـمیاه  هناـخ  رد  زا  یلاـخ  تسد  ار  يریقف  هک 
خزود شتآ  زا  ار  اـم  سپ  ، مییوـت ناـگدرب  اـم  کـنیا  مـه  ،و  يدوـمرف رما  ناـمناگدرب  ةراـبرد  یکین  هـب  زین  نادرگن و  زاـب  متجاــح 

وت هب  زج  ،و  متساوخ یـسردایرف  وت  زا  ،و  مدروآ هانپ  وت  هب  ، یتخـس ماگنه  هب  سردایرف  يا  هودنا ، مغ و  تقو  هب  مهاگهانپ  يا  ، ناهرب
دازآ ار  ریـسا  هک  يا  ، هد رارق  مراک  رد  یـشیاشگ  سر و  مداـیرف  هب  سپ  ، منک یمن  شیاـشگ  تساوخرد  وت  زا  زج  مروآ و  یمن  هاـنپ 

هانگ زا  ،و  ینک یم 
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یم وت  زا  ینامیا  ایادـخ.هدنزرمآ  نابرهم و  وت  اـنامه  ، رذـگرد مرایـسب  هاـنگ  زا  ،و  ریذـپب ار  كدـنا  لـمع  نم  زا  ، يرذـگ یم  ناوارف 
يدرک و تبث  میارب  وت  هک  هچنآ  رگم  ، دسر یمن  نم  هب  يزیچ  زگره  منادب  هک  يا  هناقداص  رواب  دوش و  هارمه  نآ  اب  ملد  هک  مهاوخ 

.نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  ، رادب دونشخ  يدومرف  مبیصن  هک  هچنآ  هب  یگدنز  زا  ارم 

[ ...دناوخب ار  اعد  نیا  : مجنپ ]

رد متسرپرس  يا  ، اهیتخس رد  مهارمه  يا  ، رایـسب هودنا  رد  ما  هشوت  يا  ناوخب : اهرحـس  رد  ار  اعد  نیا  : هدومرف خیـش  نینچمه  :و  مجنپ
سپ ، ینم شزغل  زا  هدـنرذگرد  وت  ، ینم ساره  شخب  ینمیا  وـت  ، ینم یتـشز  ةدـنناشوپ  وـت  ، تبغر لـیم و  رد  مفدـه  يا  ، تمعن هاـگ 

يا ، تاجاح هاگ  هیکت  يا  ، اتکی يا  ، هناگی يا  ، مراتـساوخ خزود  رد  يراوخ  زا  شیپ  ار  ناـمیا  ینتورف  وت  زا  ایادـخ.زرمایب  ار  میاـطخ 
يور زا  ،و  ینک یم  اطع  دهاوخب  وا  زا  هک  یـسک  هب  تمحر  تبحم و  يور  زا  هکنآ  يا  ، درادن ییاتمه  چیه  هدشن و  هداز  هدازن و  هک 
دورد دّمحم  نادناخ  دّـمحم و  رب  تنادواج  مرک  قح  هب  ، دـیامن یم  ریخ  هب  عورـش  درکن  تساوخرد  وا  زا  هک  یـسک  رب  مرک  لضف و 

.مسرب ترخآ  ایند و  ریخ  هب  نآ  ببس  هب  هک  ، شخب ریگارف  هدرتسگ و  تمحر  ارم  ،و  تسرف

یم شـشخب  تساوخرد  وت  زا  ،و  مدـش اهنآ  بکترم  هرابود  ، اهنآ زا  هبوت  زا  سپ  هک  یناهانگ  يارب  ، میوج یم  شزرمآ  وت  زا  ایادـخ 
دّـمحم و رب  ایادـخ.دش  نآ  هب  هتخیمآ.دوبن  وت  ياضر  يارب  هچنآ  یلو  ، مداد ماجنا  وت  يارب  هناـصلاخ  هک  يریخ  لـمع  ره  يارب  ، منک
،و دـنک یمن  مورحم  ار  شیادـگ  هک  يا  ، میرک يا  ، رذـگرد تدوج  يرابدرب و  هب  مهانگ  متـس و  زا  تسرف و  دورد  دّـمحم  نادـناخ 

دّمحم رب  ایادخ  ، دـشاب یمن  وا  زا  رتکیدزن  يزیچ  ،و  تسا کیزن  ،و  تسین وا  زا  رترب  يزیچ  تسا و  رترب  هک  يا  ، درادـن نایاپ  شیاطع 
شیپ ایرد  ةدننفاکش  يا  ، تسرف دورد  دّمحم  نادناخ  و 
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زا ار  مرادرک  ییورود و  زا  ار  ملد  ایادخ  ، تعاس نیمه  ، تعاس نیمه  ، تعاس نیمه  ، بش نیمه  ، بش نیمه  ، بش نیمه  ، یسوم يور 
ربـخ تـسا  ناـهن  اـه  هنیـس  رد  هـچنآ  اـه و  هدـید  تناـیخ  زا  وـت  اـنامه  ، نـک كاـپ  تناـیخ  زا  ار  ما  هدـید  ،و  غورد زا  ار  مناـبز  ، اـیر

زا هاوخداد  هاگیاج  تسا  نیا  ، شتآ زا  وت  زا  هاوخ  هانپ  هاگیاج  تسا  نیا  ، شتآ زا  وت  هب  هدـنهانپ  هاگیاج  تسا  نیا  ، اراگدرورپ ، يراد
شهانگ هب  ،و  هتـشگزاب وت  هب  شیاـطخ  زا  هک  یـسک  هاـگیاج  تسا  نیا  ، شتآ زا  وت  يوس  هب  نازیرگ  هاـگیاج  تسا  نیا  ، شتآ زا  وت 

هاـنپ ةدنـساره  هاـگیاج  تسا  نیا  ، تسدـیهت ياونیب  هاـگیاج  تسا  نیا  ، دـیامن یم  هبوت  شراـگدرورپ  يوـس  هب  ،و  دـنک یم  فارتـعا 
هاگیاج تسا  نیا  ، هدـش قرغ  بیرغ  هاگیاج  تسا  نیا  ، هدرـسفا ریگلد  هاگیاج  تسا  نیا  ، نیگمغ كانهودـنا  هاـگیاج  تسا  نیا  ، وج

ادـیپ وت  زج  شا  یناوتان  يارب  یـشخب  ناوت  ،و  دـباین وت  زج  يراگزرمآ  شهانگ  يارب  هک  یـسک  هاگیاج  تسا  نیا  ، ناساره ةدنـسرت 
يارب ما  هدجـس  زا  سپ  مه  نآ  ، نازوسم شتآ  هب  ار  ما  هرهچ  ، میرک يا  ادخ  يا  دـنیبن ، وت  زج  يا  هدـیزگرب  شهودـنا  يارب  ،و  دـنکن
محر ، تسا لّضفت  ّتنم و  ساپـس و  نم و  رب  ار  وت  هکلب  ، دشاب وت  رب  نم  زا  یتّنم  هکنآ  یب  ، تهاگرد هب  میور  ندـییاس  كاخ  هب  ،و  وت

مه زا  ،و  متـسوپ یکزان  ،و  مریبدـت یمک  ما و  یناوتان  هب  دوش  عطق  سفن  ات  دـیوگب  ردـق  نآ  ، اراگدرورپ ، اراگدرورپ ، اراـگدرورپ نک 
وت زا  ، کـچوک يـالب  زا  ما  یباـت  یب  ،و  ربـق رد  مساره  ییاـهنت و  و  مرکیپ ، ،و  ندـب تشوگ و  ندیـشاپ  مه  زا  ،و  میاهدـنب نتخیـسگ 
هک زور  نآ  نک  دـیپس  ار  ما  هرهچ  اراـگدرورپ  ، متمادـن هودـنا و  زور  یلاحـشوخ  مشچ و  روـن  يا  ، اراـگدرورپ ، منک یم  تساوـخرد 

لوه زا  ، دوش یم  هایس  اه  هرهچ 
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زا ندـش  ادـج  ماگنه  هب  ،و  دوش یم  ور  ریز و  اه  هدـید  اـهلد و  هک  يزور  يارب  منک  یم  هدژم  تساوخرد  وت  زا  ، هد مناـما  رت  گرزب 
مزاس یم  اّیهم  ما  یتسدیهت  زور  ۀتخودنا  نانوچ  ار  وا  ،و  مراد دیما  ما  یگدنز  رد  وا  يرای  هب  هک  ار  يادخ  ساپس  ، متراشب ناهاخایند 
يادخ ساپـس  ، دنام یم  خساپ  یب  مندناوخ  ، مدناوخ یم  ار  وا  زج  رگا  ، مهاوخ یمن  ار  وا  زج  ،و  مناوخ یم  ار  وا  هک  ار  يادـخ  ساپس 
تمعن يادخ  ، ار يادخ  ساپـس  ، دش یم  دیماان  مدمیا  ، متـسب یم  دیما  وا  زج  هب  رگا  ، مرادن دیما  شریغ  هب  مدنب و  یم  دیما  وا  هب  هک  ار 

،و تـبغر ره  تیاـهن  ،و  یبوـخ ره  بحاـص  ،و  تـمعن ره  زاغآرــس  ، مارکا یگرزب و  ياراد  شخب  نوزف  رادرکاـبیز  راـکوکین  شخب 
ار تدیما  ،و  نک مبیصن  ار  شیوخ  هب  ینامگ  شوخ  وکین و  رواب  ،و  تسرف دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  ایادخ.زاین  ره  هدنروآرب 
ره هب  هدننک  فطل  يا  ، میامنن دامتعا  وت  هب  زج  ،و  مدنبن دیما  وت  ریغ  هب  ات  ، ربب تدوخ  ریغ  زا  ار  مدیما  ۀتـشر  ،و  نادرگ راوتـسا  ملد  رد 

ربارب رد  اراـگدرورپ  راـب  ، نک فطل  نم  هب  يدوش  یم  دونـشخ  يدنـسپ و  یم  هک  هنوگ  نآ  ملاوحا  ۀـمه  رد  ، یهاوـخ هک  يدوـجوم 
ما ییوج  هانپ  یگدـنهانپ و  تنکـسم و  يراوخ و  سرت و  يراز و  اعد و  هب  اراـگدرورپ  ، نکم رفیک  شتآ  هب  ارم  سپ  ، مناوتاـن شتآ 
هب اراـگدرورپ  منک  یم  تساوخرد  وـت  زا  ، یمیرک شخب و  تعـسو  وـت  ،و  ما هدـنامرد  اـیند  بلط  زا  نم  راـگدرورپ  يا ز  ، اـمرف محر 

نیا زور و  نیا  ،و  هاـم نیا  لاـس و  نیا  رد  هک  ، نآ هب  نـم  زاـین  ،و  نآ زا  تا  يزاـین  یب  ،و  نآ رب  تـیورین  ،و  راـک نـیا  رب  تا  ییاـناوت 
زا يرآ  ، ییاـمن مزاـین  یب  تسا  مدرم  راـیتخا  رد  هچنآ  هب  تبـسن  نداـتفا  تمحز  هب  زا  نآ  ببـس  هب  هک  ، ینک مبیـصن  يزور  تعاـس 

يا ، نک ما  يزور  تا  هزیکاپ  لالح و  يزور 
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یمن دـیما  وت  ریغ  هب  ،و  ینآ راوازـس  وت  هک  مراد  دـیما  وت  هب  ،و  میاـمن یم  لـیم  وت  يوس  هب  ،و  منک یم  تساوخرد  وت  زا  مراـگدرورپ 
محر نم  هب  زرمایب و  ارم  سپ  ، مدرک متـس  دوخ  رب  اراگدرورپ  ، نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  ، میامن یمن  نانیمطا  یـسک  هب  وت  زج  ،و  مدنب

هک يا  ، گرم زا  سپ  اهناج  ةدننیرفآ  يا  ، هتفر تسد  زا  هچره  ةدـنروآ  عمج  يا  ، ادـص ره  ةدنونـش  يا  ، شخب ملماک  تمالـس  نک و 
وا و رب  ادـخ  دورد  ) دّـمحم هـب  دـنکن ، فرـصنم  رگید  زیچ  زا  ار  وا  يزیچ  ،و  دوـشن هبتــشم  وا  رب  اهادـص  ،و  دـناشوپن ار  وا  اـهیکیرات 

وت زا  هک  ار  يزیچ  نیرترب  ،و  هدـش تساوخرد  وت  زا  هک  ار  يزیچ  نیرترب  ،و  هتـساوخ وت  زا  هک  ار  يزیچ  نیرترب  نک  اطع  ( شنادـناخ
هد نایاپ  ریخ  هب  ار  مراک  ،و  دشاب اراوگ  میارب  یگدـنز  ات  ، امرف تیانع  لماک  یتسردـنت  ارم  ،و  دوش تساوخرد  تمایق  زور  ات  وا  يارب 

.مهاوخن یسک  زا  يزیچ  ات  ، زاس مدونشخ  يدومرف  مبیصن  هک  هچنآ  هب  ایادخ.دناسرن  ینایز  نم  هب  مناهانگ  ات 

سپ زگره  هک  یتمحر  نک  محر  نم  هب  ،و  نک زاب  میور  هب  ار  تتمحر  ياه  هنازخ  تسرف و  دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  ایادخ 
دوخ زج  يدحا  هب  نآ  زا  سپ  هک  ، امرف مبصن  يا  هزیکاپ  لالح  يزور  تا  هدرتسگ  لضف  زا  ،و  ینکن مباذع  ترخآ  ایند و  رد  نآ ، زا 

يزاین و یب  وت  هب  ،و  ینک دایز  دوخ  بناج  هب  ار  مزاین  یگدنامرد  ،و  ییازفیب مساپس  رب  يزور  قزر و  نآ  ببـس  هب  ،و  ینکن مدنمزاین 
دّمحم رب  ، اناوت يا  ، رادمامز يا  ، هد نوزفا  يا  ، شخب تمعن  يا  ، رادرکابیز يا  ، راکوکین يا  ، ددرگ نوزفا  وت  ریغ  زا  ما  يراد  نتـشیوخ 

نم هب  روما  ۀمه  رد  ،و  نک يرواد  تبقاع  نسح  هب  نم  رب  ،و  امرف تیافک  ار  ام  ّمهم  ياهراک  ۀـمه  تسرف و  دورد  دّـمحم  نادـناخ  و 
زا نم  هچنآ  ندرک  ناـسآ  نیقی  هب  ، نک ناـسآ  نم  رب  مسرت  یم  ار  هچنآ  ار  یتخـس  ایادـخ.روآرب  ار  متاـجاح  ماـمت  ،و  شخب تـکرب 

مساره یم  شا  یتخس 
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و رادرب ، نم  زا  ، مراد تشحو  شا  یگنت  زا  هچنآ  ،و  زاس راومه  نم  رب  مسرت  یم  شا  يراومهان  زا  هچنآ  ،و  تسا هداس  راومه و  وت  رب 
ار ملد  ایادخ.نانابرهم  نیرت  نابرهم  يا  ، نادرگزاب نم  زا  ، مکانفوخ شیالب  زا  ار  هچنآ  ،و  رادزاب نم  زا  ، مناسرت شهودـنا  زا  ار  هچنآ 

يا ، نک هدـنکآ  تیوس  هب  قوش  ،و  دوخ زا  ساره  تا و  یتسه  هب  نامیا  دوخ و  هب  رواـب  شیوخ و  زا  سرت  ،و  تترـضح هب  تبحم  زا 
ياهمتــس نـم  ةدـهع  رب  مدرم  يارب  مـه  ،و  شخبب نـم  رب  ار  اـهنآ  ، تـسا یقوـقح  نـم  رب  ار  وـت  ایادـخ.يراوگرزب  یگرزب و  ياراد 

سپ ماوت  نامهیم  نم  ،و  يدرک بجاو  ییاریذـپ  ینامهیم  ره  يارب  وت  ، ریگ هدـهع  رب  نم  بناـج  زا  ار  اـهنآ  يادا  تسا  يا  هتـساوخان 
تسین وت  هب  زج  ییورین  شبنج و  ، شزرمآ ةدنیاشخب  يا  ، تشهب ةدنشخب  يا  ، هد رارق  تشهب  بش  نیا  رد  ارم  ییاریذپ 

[ دناوخب ار  سیردا  ياعد  : مشش ]

باـتک هـب  نآ  لـماک  نـتم  يارب.یناوـخ  یم  دـنا  هدرک  تـیاور  سوواـط  نـبا  دّیـس  یــسوط و  خیــش  هـک  ار  سیردا  ياـعد  : مـشش
.دینک هعجارم  « لابقا » ای « حابصم »

[ ...دناوخب تسا  رحس  ياهاعد  زا  اعد  نیرترصتخم  هک  ار  اعد  نیا  : متفه ]

: ناوخب هدمآ  لابقا » » باتک رد  ،و  تسا رحس  ياهاعد  زا  اعد  نیرترصتخم  هک  ار  اعد  نیا  : متفه

هب ،و  مدـش وت  يوج  هاـنپ  ،و  مدومن یهاوخداد  وـت  زا  مدروآ و  هاـنپ  وـت  هب  ، اـهیراوشد رد  مسرداد  يا  ، هودـنا مغ و  رد  مهاـگهانپ  يا 
ار كدـنا  لمع  هک  يا  ، هد شیاشگ  مراک  رد  ،و  سر مدایرف  هب  سپ  ، مهاوخن وت  زا  زج  ار  مراک  رد  شیاشگ  ،و  مرب یمن  هاـنپ  يرگید 

.ینابرهم ةدنزرمآ  وت  اریز  ، رذگرد نم  زا  ار  رایسب  هانگ  ،و  ریذپب نم  زا  ار  كدنا  تدابع  ، يرذگ یم  رد  رایسب  هانگ  زا  ،و  يریذپ یم 

وت هچنآ  زج  ، دسر یمن  نم  هب  يزیچ  زگره  منادب  هک  میوج  یم  يرواب  ،و  دشاب هارمه  نآ  اب  ملد  هک  مهاوخ  یم  ینامیا  وت  زا  ایادـخ 
مهارمه يا  ، هودنا مغ و  رد  ما  هشوت  يا  ، نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  ، زاس دونشخ  يدومرف  مبیصن  هچنآ  هب  یگدنز  زا  ارم  یتشون  میارب 
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ةدـنرذگرد ،و  نم ساره  شخب  ینمیا  ،و  نم یتـشز  ةدـنناشوپ  وت  ، متبغر لـیم و  فدـه  يا  ،و  اـهتمعن رد  متـسرپرس  يا  ، اهیتخـس رد 
.نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  ، زرمایب ار  میاطخ  ، ینم شزغل 

[ ...دناوخب هدمآ  لابقا  باتک  رد  هک  ار  تاحیبست  نیا  : متشه ]

: ناوخب هدمآ  لابقا  باتک  رد  هک  ار  تاحیبست  نیا  : متشه

رد يا  هدیـشوپ  هکنآ  تسا  هّزنم  ، درامـش یم  رب  ار  ناـهانگ  ددـع  هکنآ  تسا  هّزنم  ، داد یم  ار  اـهلد  یناـهنپ  ياوـق  هـکنآ  تـسا  هّزنم 
گرزب تسا  هّزنم  درف  هناگی و  نآ  تسا  هّزنم  ، ّتبحم رهمرپ و  راـگدرورپ  تسا  هّزنم  ، دـنام یمن  هدیـشوپ  وا  يارب  اـهنیمز  اهنامـسآ و 

یمن رفیک  نوگانوگ  ياهباذع  هب  ار  نیمز  لها  هکنآ  تسا  هّزنم  ، دزرو یمن  متـس  شا  ییاورنامرف  لها  رب  هکنآ  تسا  هّزنم  ، رت گرزب 
میرک نآ  تـسا  هّزنم  ، دنمتواخـس راـّبج  نآ  تـسا  هّزنم  ، ناـبرهم فوـئر  نآ  تـسا  هّزنم  ، شخب تـمعن  ناـبرهم  نآ  تـسا  هّزنم  ، دـنک
يور رب  ادـخ  تسا  هّزنم  ، زور ندروآ  يور  رب  ادـخ  تسا  هّزنم  ، شخب تعـسو  يانیب  نآ  تسا  هّزنم  ، اناد ياـنیب  نآ  تسا  هّزنم  ، راـبدرب

یگرزب و يراوــگرزب و  ساپــس و  تـسوا  يارب  ، زور ندروآ  يور  بــش و  ندــنادرگ  يور  رب  ادــخ  تــسا  هّزنم  ، زور ندــنادرگ 
رب تباـتک  هچنآ  یگتـشابنا  هب  وـت  یهّزنم  هتـشذگ ، وا  ملع  رد  هک  هاـگن  قرب  ره  ندز و  مهرب  مـشچ  ره  سفن و  ره  هارمه  ، ییاـیربک

.وت یهّزنم  ، وت یهّزنم  ، وت یهّزنم  ، تشرع ینیگنس  هب  وت  یهّزنم  ، هدرمش

ّتین ناوت  یم  بش  نایاپ  ات  بش  زاغآ  زا  دنچره  ، تسا رتهب  دـنک  هزور  ّتین  رحـس  ندروخ  زا  سپ  رگا  : دـنا هدومرف  املع  : شاب هاگآ 
دنک یم  يرادوـخ  تارطفم  زا  ،و  دریگ یم  هزور  ادـخ  يارب  ادرف  هک  تسا  نـیا  شدـصق  ،و  دـناد یم  هـک  نـیمه  هـکلب  درک و  هزور 

.دروآ اجب  ار  يراد  هدنز  بش  ،و  دنکن كرت  اهرحس  رد  ار  بش  زامن  هک  تسا  رت  هتسیاش  ،و  تسا یفاک 
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ناضمر هام  ياهزور  لامعا  : مراهچ شخب 

هراشا

: تسا لمع  دنچ  نآ  و 

[ ...دناوخب زور  ره  ار  اعد  نیا  : لّوا ]

: دناوخب زور  ره  دنا  هدرک  تیاور  سوواط  نبا  دّیس  یسوط و  خیش  هک  ار  ییاعد  : لّوا

قح و نیب  زیمت  تیادـه و  زا  نشور  یلیالد  ،و  مدرم ییامنهار  يارب  ، يداتـسرف ورف  نآ  رد  ار  نآرق  هک  ، تسا ناضمر  هام  نیا  ایادـخ 
شزرمآ و هام  تسا  نیا  ،و  هبوت هام  تسا  نیا  ،و  تشگزاب هام  تسا  نیا  ،و  زامن يراداپب  هام  تسا  نیا  ،و  هزور هام  تسا  نیا  ،و  لـطاب

رازه زا  هک  یبش  تسا  نآ  رد  ردـق  بش  هک  تسا  یهام  نیا  ،و  تشهب هب  ندیـسر  خزود و  شتآ  زا  ییاهر  هاـم  تسا  نیا  ،و  تمحر
ملاس میارب  ار  نآ  ، امرف يرای  هام  نیا  رد  يرادنز  بش  هزور و  رب  ارم  و.تسرف  دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  ایادخ.تسا  رتهب  هام 
دورد هک  تیایلوا  لوسر و  تعاط  تتعاط و  رب  نآ  رد  ارم  ،و  هد يرای  تا  يرای  نیرتهب  هب  نآ  رب  ارم  ،و  هد یتمالس  نآ  رب  ارم  رادب و 
میارب ار  تکرب  هام  نیا  رد  ،و  شخب متغارف  تنآرق  توـالت  اـعد و  ندـناوخ  تا و و  یگدـنب  يارب  نآ  رد  ،و  هد قیفوت  ناـنآ  رب  ادـخ 
میارب هچنآ  ،و  شخب تعـسو  رد  ار  ما  يزور  ،و  امرف مالـس  نیرق  نآ  رد  ار  منت  رادب و  وکین  نآ  رد  ار  ما  یتسردـنت  ،و  نادرگ گرزب 
دورد دّـمحم  نادـناخ  دّـمحم و  رب  ایادـخ.ناسرب  میوزرآ  هـب  ،و  اـمرف تباـجا  نآ  رد  ار  میاـعد  و  نـک ، تیاـفک  تـسا  مـهم  نآ  رد 

نیا رد  ،و  ار رورغ  تلفغ و  تواسق و  یتسـس و  یگتـسخ و  تلاـسک و  یگدولآ و  باوخ  : نک فرطرب  نم  زا  هاـم  نیا  رد  ،و  تسرف
، ناهانگ اهاطخ و  اهیضیرم و  اهدمآ و  شیپ  اهّصغ و  اههودنا و  اهیرامیب و  اهدرد و  زا  راد  مرانکرب  هام 
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دّـمحم و رب  ایادـخ.ییاعد  ياونـش  وت  انامه  ، ار تقـشم  تمحز و  ـالب و  جـنر و  يراکتـشز و  يدـب و  نک  رود  نم  زا  هاـم  نیا  رد  و 
ندـیمد و رحـس و  یتشز و  هب  هراشا  ییوج و  بیع  هدـش و  هدـنار  ناطیـش  زا  هاـم  نیا  رد  هد  مهاـنپ  تسرف و  دورد  دّـمحم  نادـناخ 

هتـسدوراد اهیرتسگ و  ماد  اهیزیگنا و  هنتف  اهندز و  لوگ  اهوزرآ و  اهبیرف و  اهماد و  رکم و  گنرین و  نتـشادزاب و  يزیگنا و  هسوسو 
ام يزور  تسرف و  دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  ایادخ  شیاهیرگ  هلیح  مامت  شناکیرـش و  ناتـسود و  اهور و  هلابند  ناوریپ و  و 
ار وت  هک  هچنآ  ندرک  لماک  زامن و  يراداپب  هام و  نیا  رد  ار  نامیاهوزرآ  هب  ندیـسر  ،و  ار ناضمر  هام  هزور  يراد و  هدنز  بش  نک 

يدزم ،و  رتشیب ربارب  دـنچ  هب  ریذـپب  نم  زا  ار  نآ  سپـس  ، تسا رواب  ناـمیا و  ییوخ و  شوخ  ربص و  اـنامه  هک  ، دزاـس دونـشخ  نم  زا 
،و ورین شـشوک و  ،و  هرمع جح و  نادرگ  ما  يزور  ،و  تسرف دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  ایادخ.نایناهج  راگدرورپ  يا  ، گرزب
،و عوشخ يراز و  ،و  خزود زا  سرت  ،و  تشهب هب  تبغر  هتفریذپ و  ریخ  برق و  ماقم  ندرک و  هبوت  قح و  يوس  هب  تشگزاب  یباداش و 
زا زیهرپ  شیوخ و  هب  ناـنیمطا  ،و  دوـخ رب  داـمتعا  شیوـخ و  هب  دـیما  ،و  دوـخ زا  میب  ،و  ناـبز یتـسرد  هناـقداص و  ّتین  ،و  یلد كاـپ 

هثداح هب  راذگن  هلصاف  اهنیا  نم و  نایم  ار و  هدش  تباجا  ياعد  هتفر و  الاب  لمع  ،و  هتفریذپ یعس  ،و  هتسیاش راتفگ  اب  هارمه  تامرحم 
وت و يارب  يراد  نتشیوخ  يریذپ و  هدهع  اب  هک  نک  یتیانع  هکلب  یـشومارف  یتلفغ و  يدرد و  یمغ و  یهودنا و  هن  یـضرم و  يا و 

نامیپ هب  ندرک  افو  ،و  وت قح  تیاعر  ،و  وت ةرابرد 
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نیا رد  ،و  تسرف دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  ایادخ.نانابارهم  نیرت  نابرهم  يا  تتمحر  قح  هب  ، دریذپ ناماس  مراک  تا  هدعو  و 
هک ار  يزیچ  نیرترب  نآ  رد  نک  اطع  نم  هب  ،و  ینک یم  تا  هتـسیاش  ناگدنب  فیـصن  ار  نآ  هک  يزیچ  نیرترب  نادرگ  نم  يزور  هام 

لـماک و یتمالـس  ،و  یگـشیمه ترفغم  وـفع و  ،و  اـعد تباـجا  یناـبرهم و  ،و  شزرمآ تمحر و  زا  تبّرقم  ياـیلوا  هب  ینک  یم  اـطع 
دورد دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  ایادخ.ترخآ  ایند و  ریخ  تشهب و  هب  ندیـسر  خزود و  شتآ  زا  يدازآ  ترخآ و  ایند و  یتسردنت 

لوبقم و نآ  رد  ار  ملمع  ،و  تسرف ورف  نم  رب  هام  يا  رد  ار  تریخ  تمحر و  ،و  ناسرب تهاگـشیپ  هب  هاـم  نیا  رد  ار  میاـعد  تسرف و 
نادـناخ دّـمحم و  رب  ایادـخ.ددرگ  رت  لماک  ما  هرهب  ،و  رتشیب هام  نیا  رد  ممهـس  اـت  ، هد رارق  هدـیزرمآ  ار  مهاـنگ  ،و  هتفریذـپ ار  میعس 

نآ رب  تیاـیلوا  زا  یکی  يراد  تسود  هک  یلاـح  نیرترب  هب  ، هد قـیفوت  ردـق  بش  كرد  يارب  هاـم  نیا  رد  ارم  ،و  تسرف دورد  دّـمحم 
نک يزور  نم  هب  بش  نآ  رد  و  هد ، رارق  بش  رازه  زا  رتهب  نم  يارب  ار  ردق  بش  سپـس  ، وت يارب  لاح  نیرت  هدیدنـسپ  دشاب و  لاح 

مرارق بش  نآ  رد  ،و  یتـشاد شا  یمارگ  نآ  هب  ،و  يدـناسر يزور  نآ  هب  ار  وا  هک  یناـسک  زا  یکی  يدرک  يزور  هک  يزیچ  نیرترب 
نیرت ناــبرهم  يا  ، تناوــضر ترفغم و  هــب  تــقلخ  زا  نادنمتداعـــس  ،و  شتآ زا  تناگدــشاهر  ،و  خزود زا  تناگدــشدازآ  زا  هد 

یباداش و يدـنمناوت و  شالت و  شـشوک و  هام  نیا  رد  نک  اـم  يزور  تسرف و  دورد  دّـمحم  نادـناخ  دّـمحم و  رب  ایادـخ.نانابرهم 
هچنآ ناضمر و  هام  راگدرورپ  درف و  جوز و  هناگ و  هد  ياهبـش  مد و  هدیپس  راگدرورپ  يا  ایادخ.يدنـسپ  یم  يراد و  تسود  هچنآ 

لییربج و راگدرورپ  ،و  يدرک لزان  نآ  رد  نآرق  زا 
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،و یسوم راگدرورپ  ،و  بوقعی قاحسا و  لیعامسا و  میهاربا و  راگدرورپ  ،و  بّرقم ناگتـشرف  مامت  لییارزع و  ،و  لیفارـسا ،و  لیئاکیم
یم تساوخرد  وت  زا  ،و  داب نانآ  ۀـمه  رب  وا و  رب  تیاهدورد  ، ناربمایپ متاخ  دّـمحم  راگدرورپ  ،و  نـالوسر ناربماـیپ و  ۀـمه  یـسع و 

رب ینک  رظن  ،و  ناـنآ ۀـمه  رب  وا و  نادـناخ  وا و  رب  یتسرف  دورد  هک  تگرزب  قح  هب  ،و  وت رب  ناـشیا  قح  هب  ناـشیا و  رب  تّقح  هب  منک 
هب ینک  اطع  ،و  دشابن نم  رب  یمشخ  نآ  زا  سپ  زگره  هک  یندشدونـشخ  ، يوش دونـشخ  نم  زا  رظن  نآ  هب  هک  رهم  يور  زا  يرظن  نم 

مسرت و یم  ،و  منک یم  زیهرپ  نآ  زا  مراد و  شوخان  ار  هچنآ  ینادرگب  نم  زا  ،و  ار ما  هتـساوخ  وزرآ و  تبغر و  شهاوخ و  ۀـمه  نم 
ام ، متخیرگ وت  بناج  هب  نامناهانگ  زا  ایادخ.منادنزرف  ناردارب و  لام و  هداوناخ و  زا  ینادرگب  ار  اهنآ  ۀمه  زین  ،و  دوخ رب  مسرت  یمن 

،و زرماـیب میا  هدـنهانپ  هک  یلاـحرد  ،و  ریذـپب میبـلط  شزرمآ  هک  یلاـحرد  ار  ناـم  هبوت  ،و  هد ياـج  میا  هدـننک  هبوـت  هک  یلاـحرد  ار 
هک یلاحرد  ،و  راذـگماو میکانـساره  ، هک یلاحرد  ،و  شخب نامتاجن  میمیلـست  هک  یلاـحرد  ،و  هد ناـمهانپ  مییوج  هاـنپ  هک  یلاـحرد 

تباجا کیدزن و  ییاعد و  ياونـش  وت  هک  نک  اطع  اـم  هب  ریذـپب و  ار  نامتعافـش  میا  هدـنهاوخ  هک  یلاـحرد  ،و  هد ناـمناما  میقاتـشم 
ناگدـنب تسوا  راـگدرورپ  دـهاوخب  وا  زا  هدـنب  هک  یـسک  نیرت  هتـسیاش  ،و  ماوـت ةدـنب  نـم  مراـگدرورپ و  ییوـت  ایادـخ.يا  هدـننک 
سردایرف يا  ، نابغار تجاح  تیاهن  يا  ، نالئاس هوکـش  هاگراب  يا  ، دـشاب وت  نوچ  دوجو  مرک  رد  هک  یـسک  زا  دـندرکن  تساوخرد 

يا نافعـضتسم  راگدرورپ  يا  ، ناـهاوخداد سرداد  يا  ناـگتخیرگ  هاـگهانپ  يا  ، ناـگراچیب ياـعد  ةدـننک  تباـجا  يا  ، ناـهاوخداد
يا ، ناگدنهودنا هودنا  ةدنیاشگ  يا  ، ناگدزمغ هودنا  ةدننک  فرطرب 
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نادـناخ ،و  دّـمحم رب  تسرف  دورد  ناـنابرهم  نیرت  ناـبرهم  يا  ، ناـبرهم يا  ، هدنـشخب يا  ، ادـخ يا  ، گرزب يراـتفرگ  ةدـننک  فرطرب 
نآ هک  ، نک نم  يزور  تتمحر  لضف و  زا  ،و  زرمایب مدوخ  رب  ارم  يور  هدایز  مرج و  متـس و  يراتفردب و  اهبیع و  ناهانگ و  دّمحم و 

هدرپ ،و  نک ظفح  ارم  مرمع  ةدـنامیقاب  رد  ،و  زرمایب هتـشذگ  مناهانگ  زا  هچنآ  ۀـمه  ،و  رذـگرد نم  زا  ، تسین کـلام  وت  زج  یـسک  ار 
ایند و رد  نمؤم  نانز  نادرم و  زا  هتشاد  تبسن  نم  هب  هکره  ،و  ملایع لها و  ناکیدزن و  نادنزرف و  ردام و  ردپ و  نم و  رب  نک  یـشوپ 
تباجا و نودـب  ار  میاعد  ،و  نکم مورحم  ارم  نم  ياـقآ  يا  یـشزرمآ  ةدـنرتسگ  وت  و  تسوت ، تسد  هب  روما  نیا  ۀـمه  اریز  ، ترخآ
زا ،و  ییامن تباجا  ار  میاهتـساوخرد  ۀـمه  ،و  یهد ماجنا  مقح  رد  متـساوخ  ار  هچنآ  ات  نادرگنزاب ، ما  هنیـس  يوس  هب  یلاخ  ار  متـسد 

یـشنمگرزب و ،و  رترب ياه  هنومن  ،و  وکین ياـهمان  ایادـخ  ، مییوت يوس  هب  قاتـشم  ، ییاـناوت زیچ  ره  هب  وت  هک  ، ییازفیب نم  رب  تناـسحا 
ناگتـشرف و ندـمآ  دورف  بش  نیا  رد  رگا  « میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب  » تماـن ثح  هی  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ، تسوـت يارب  اـهتمعن 
اب ار  محور  ناتخبـشوخ و  رامـش  رد  ار  ممان  یهد  رارق  ،و  یتسرف دورد  دّمحم  نادـناخ  دّـمحم و  رب  هکنیا  ، یـشاب هدرک  متح  ار  حور 

،و دـشاب هارمه  نآ  اب  ملد  هک  يرواب  یـشخبب  نم  رب  و  هدـیزرمآ ، ار  ما  يراکدـب  ،و  تشهب ياج  نیرترب  رد  ار  مکین  راک  ،و  نادـیهش
نم هب  ،و  يدومن مبیصن  هچنآ  هب  يدونشخ  ،و  دوشن هتخیمآ  یلدود  هب  هک  ینامیا 
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متح بش  نیا  رد  ار  حور  ناگتـشرف و  لوزن  رگا  ،و  اـمرف ظـفح  خزود  ۀجنکـش  زا  ،و  نک تیاـنع  یکین  ترخآ  رد  یکین و  اـیند  رد 
،و نک نم  يزور  ار  تندرک  یگدنب  وکین  تتعاط و  رکش و  رکذ و  بش  نآ  رد  ،و  زادنا ریخأت  هب  نامز  نآ  ات  ارم  رمع  ، یـشاب هدرکن 

يا ، نادـنمزاین دوـصقم  يا  ، اـتکی يا  ، ناـنابرهم نیرت  ناـبرهم  يا  تیاـهدورد  نیرترب  هـب  تـسرف  دورد  دّـمحم  نادـناخ  دّـمحم و  رب 
،و ناسرب لتق  هب  یناگدنکارپ  یناشیرپ و  رد  ار  ناشنانمشد  و  نک ، مشخ  شرتع  زا  نابوخ  دّمحم و  رطاخ  هب  زورما  ، دّمحم راگدرورپ 

يا ، نیـشنمه وکین  يا  ، زرماین زگره  ار  ناـنآ  ،و و  راذـگم یقاـب  ار  ناـنآ  زا  يدـحا  نیمز  يور  رب  ،و  رامـشرب کـی  هب  کـی  ار  ناـنآ 
نادواج ،و  تسین وت  دننام  يزیچ  هک  هدـننیرفآ  يا  ، شنیرفآ رگزاغآ  يا  ، ینانابرهم نیرت  نابرهم  وت  ، ناشاهراک رد  ناربمایپ  نیـشناج 

زا ، يدّمحم ةدنهد  يرترب  ،و  دّمحم روای  دّـمحم و  ۀـفیلخ  وت  ، یتسه يراک  رد  زور  ره  وت  ، دریم یمن  زگره  هک  يا  هدـنز  ،و  لفاغ ریغ 
رب وا و  رب  تدورد  ، دّمحم نانیـشناج  زا  تلادع  هب  هدننک  مایق  ،و  دّمحم نیـشناج  دّـمحم و  یّـصو  رب  یناسر  يرای  هک  مهاوخ  یم  وت 

دّمحم نادناخ  دّـمحم و  رب  ، تسین وت  زج  يدوبعم  هکنیا  قح  هب  ، تسین وت  زج  يدوبعم  هک  يا  ، امرف ناشیا  هجّوتم  ار  تا  يرای  ، ناشیا
نیرت ناــبرهم  يا.ناــسر  تـتمحر  شزرمآ و  هـب  ار  مراــک  ناــیاپ  ،و  هد رارق  ناــشیا  هارمه  ترخآ  اــیند و  رد  ارم  ،و  تـسرف دورد 
دّمحم نادـناخ  دّـمحم و  رب  سپ  یفیطل ، اـنامه  يرآ  ، يداد تبـسن  ندوب  فیطل  هب  ار  دوـخ  نم  ياـقآ  يا  هک  ناـنچمه  ،و  ناـنابرهم

تسرف و دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  ایادخ.نک  فطل  نم  رب  یهاوخ  هچره  هب  تسرف و  دورد 
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.راذگ ّتنم  نم  رب  ما  يورخا  يویند و  تاجاح  ۀمه  ندروآرب  اب  ،و  نادرگ نم  يزور  هرمع  جح و  لاس  نیا  و 

گیدزن و مراـگدورپ  هک  مدرگ  یم  زاـب  وا  يوس  هب  منک و  یم  شزرمآ  تساوخرد  مراـگدرورپ  يادـخ  زا  : دـیوگب هبترم  هس  سپس 
ّتبحم اـب  ناـبرهم و  وا  هک  مدرگ  یم  زاـب  وا  يوـسب  منک و  یم  شزرمآ  تساوـخرد  مراـگدرورپ  دـنوادخ  زا  ، تسا هدـننک  تباـجا 

هک زرمایب  ارم  ایادخ  ، تسا هدـنزرمآ  رایـسب  هک  مدرگ  یم  زاب  وا  يوسب  منک و  یم  شزرمآ  تساوخرد  مراگدرورپ  يادـخ  زا  ، تسا
ار ناـنهانگ  وـت  زج  یـسک  هک  ، زرماـیب ارم  سپ  مدوـمن  متـس  دوـخ  هب  ،و  مدرک دـب  نم  اراـگدرورپ  راـب  ، یناـنابرهم نیرت  ناـبرهم  وـت 
هدنـشخب و گرزب و  رابدرب و  ، تسا هدـنیاپ  دوخ  هب  هدـنز و  تسین  وا  زج  يدوبعم  هک  منک  یم  شزرمآ  تساوخرد  ادـخ  زا  ، دزرماین

نابرهم هدـنزرمآ و  وا  اـنامه  هک  منک  یم  شزرمآ  تساوخرد  ادـخ  زا  ، مدرگ یم  زاـب  وا  يوس  هب  ،و  تسا گرزب  ناـهانگ  ةدـنزرمآ 
رّدقم ینک و  یم  مکح  هچنآ  رد  یتسرف و  دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  مهاوخ  یم  وت  زا  ایادخ  : دناوخب ار  اعد  نیا  سپـس.تسا 

ناگدننک ترایز  زا  ارم  هکنیا  ، تسین نآ  يارب  يرییغت  تشگزاب و و  هک  یمکح  زا  ، ردـق بش  رد  یمتح  گرزب  نامرف  زا  ییامن  یم 
هچنآ رد  ،و  هدش تشذگ  ناشیاهیدب  زا  ،و  هدیزرمآ ناشناهانگ  و  لوبق ، ناشـشالت  ،و  هتفریذـپ ناشّجح  هک  نانآ  ، یـسیونب هبعک  هناخ 

يا نیمآ  ، ینک ادا  ار  منید  تناما و  ،و  یـشخب تعـسو  ما  يزور  رد  و  ینک ، ینالوط  ار  مرمع  هک  ییاـمرف  رّدـقم  ، ینک یم  مکح  هک 
ارم ، مرب یمن  نامگ  هک  ییاج  زا  مرب و  یم  نامگ  هک  ییاج  زا  ،و  هد رارق  یتاجن  هار  تشیاشگ و  مراک  رد  ، ایادخ ، نایناهج راگدرورپ 

نادـناخ دّـمحم و  رب  ، امرف تظفاحم  ارم  منک  یمن  ظفح  ار  دوخ  هک  ییاج  زا  منک و  یم  ظفح  ار  دوخ  هک  ییاـج  زا  ،و  شخب يزور 
رایسب مالس  دورد و  دّمحم 
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.تسرف

[ ...دناوخب ار  تاحیبست  نیا  زور  ره  رد  : مّود ]

ره هک  تسا  شخب  هد  نآ  ناوخب و  هام  رخآ  ات  لّوا  زا  ناضمر  كرابم  هام  ياـهزور  ۀـمه  رد  ار  تاحبـست  نیا  هک  دـنا  هدومرف  : مّود
: تسا « هّللا ناحبس  » هد رب  لمتشم  نآ  شخب 

تـسا هّزنم  اهتفج ، ۀـمه  ةدـننیرفآ  يادـخ  تسا  هّزنم  ، رگتروص يادـخ  تسا  هّزنم  ، هدـننک سفنت  ره  ةدـننیرفآ  ادـخ  تسا  ةزنم ه  (1)
يادخ تسا  هّزنم  ، زیچ ره  ةدنروآدیدپ  يادخ  تسا  هّزنم  ، هتسه هناد و  ةدنفاکش  يادخ  تسا  هّزنم  ، رون اهیکیرات و  ةدنهدرارق  يادخ 

راگدرورپ ادخ  تسا  هّزنم  شنایاپ  یب  تاملک  دادـتما  هب  يادـخ  تسا  هّزنم  ، دوش یمن  هدـید  هچنآ  دوش و  یم  هدـید  هچنآ  ةدـننیرفآ 
یم ،و  تسا نیمز  تفه  ریز  هچنآ  دونـش  یم  شـشرع  يالاب  زا  ، تسین وا  زا  رتاونـش  سکچیه  هک  ، اونـش يادـخ  تسا  هّزنم  ، ناـیناهج
دوش یم  ،و  ار رت  ناهنپ  ناهنپ و  دونـش  یم  ،و  ار اـه  هوکـش  اـه و  هلاـن  دونـش  یم  ،و  تساـیرد یکـشخ و  ياـهیکیرات  رد  هچنآ  دونش 
هّزنم ، هدننک سفنت  ره  ةدننیرفآ  يادـخ  تسا  هّزنم  (2) .دنکن رک  ییادـص  چـیه  ار  شا  ییاونـش  و  ار ، اه  هنیـس  رد  ناهن  ياه  هسوسو 

يادخ تسا  هّزنم  ، رون اهیکیرات و  ةدنهدرارق  يادخ  تسا  هّزنم  ، اهتفج ۀمه  ةدننیرفآ  يادـخ  تسا  هّزنم  نیرفآ  تروص  يادـخ  تسا 
یمن هدـید  هچنآ  ،و  دوـش یم  هدـید  هچنآ  ةدـننیرفآ  يادـخ  تسا  هّزنم  ، زیچ ره  ةدـننیرفآ  يادـخ  تسا  هّزنم  ، هتـسه هناد و  ةدـنفاکش 
رتانیب سکچیه  هک  انیب ، يادخ  تسا  هّزنم  ، نایناهج راگدرورپ  ادخ  تسا  هّزنم  ، شنایاپ یب  تاملک  دادـتما  هب  يادـخ  تسا  هّزنم  ، دوش

هچنآ دنیب  یم  ،و  تسا نیمز  تفه  ریز  هچنآ  دنیب  یم  ششرع  يالاب  زا  ، تسین وا  زا 
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هدید ، تسا هاگآ  نابرهم و  وا  ،و  دنک یم  كرد  ار  اه  هدید  وا  ،و  دنک یمن  كرد  ار  وا  اه  هدـید  ، تسایرد یکـشخ و  ياهیکیرات  رد 
ایرد یکـشخ و  ،و  دنک یمن  ناهنپ  وا  زا  ار  يزیچ  راوید  ،و  دوش یمن  هدیـشوپ  شـشوپ  اب  وا  زا  يزیچ  ،و  دناشوپ یمن  یکیرات  ار  شا 

ییوـلهپ هن  ،و  دراد دوـخ  داـهن  رد  ار  هچنآ  یلد  هن  ،و  دراد یمن  ناـهنپ  وا  زا  دراد  هشیر  رد  ار  هـچنآ  هوـک  ددرگ و  یمن  بیاـغ  وا  زا 
دناوت یمن  شا  یکچوک  رطاخ  هب  یکچوک  زیچ  ،و  دـنک ناهنپ  وا  زا  ار  دوخ  دـناوت  یمن  یگرزب  کـچوک و  ،و  دراد لد  رد  ار  هچنآ 

یم تروص  اه  محر  رد  دـهاوخب  هک  هنوگره  هب  ار  امـش  هک  تسوا  ، تسین ناـهنپ  وا  رب  يزیچ  نامـسآ  نیمز و  رد  ، دوش ناـهنپ  وا  زا 
تروـص يادـخ  تسا  هّزنم  ، هدـننک سّفنت  ره  ةدـننیرفآ  يادـخ  تسا  هّزنم  (3) .تسا هنازرف  دـنمورین و  ، تـسین وا  زج  يدوـبعم  ددـنب 

هناد و هدنفاکـش  يادـخ  تسا  هّزنم  ، رون اـهیکیرات و  ةدـنهدرارق  يادـخ  تسا  هّزنم  ، اـهتفج ۀـمه  ةدـننیرفآ  يادـخ  تسا  هّزنم  ، نیرفآ
ادخ تسا  هّزنم  ،و  دوش یمن  هدید  هچنآ  دوش و  یم  هدید  هچنآ  ةدننیرفآ  يادخ  تسا  هّزنم  ، زیچ ره  ةدننیرفآ  يادخ  تسا  هّزنم  ، هتسه

ساپـس هب  دعر  نارگ و  ياهربا  ةدنروآدیدپ  يادخ  تسا  هّزنم  ، نایناهج راگدرورپ  يادـخ  تسا  هّزنم  ، شنایاپ یب  تاملک  دادـتما  هب 
يا هدژم  ار  اهداب  ،و  دنک یم  راچد  نآ  هب  دهاوخب  ار  هکره  دتـسرف و  یم  ار  اه  هقعاص  شمیب و  زا  ناگتـشرف  ،و  دیوگ یم  حـیبست  وا 

تخرد گرب  ،و  دنایور یم  شیورین  اب  ار  هایگ  دنک و  یم  لزان  نامسآ  زا  ار  بآ  شنامرف  اب  ،و  دتـسرف یم  شتمحر  ناراب  شیپاشیپ 
کچوک هن  ،و  دنام یمن  ناهنپ  وا  زا  نامسآ  نیمز و  رد  يرابغ  ینیگنـس  ةزادنا  هب  هک  ییادخ  تسا  هّزنم  ، دیر یم  ورف  شـشناد  هب  ار 

.تسا هتشون  نشور  یباتک  رد  رگم  تسین  يزیچ  نآ  زا  رت  گرزب  هن  نآ و  زا  رت 
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تسا هّزنم  اهتفج ، ۀمه  ةدننیرفآ  يادخ  تسا  هّزنم  ، نیرفآ تروص  يادخ  تسا  هّزنم  ، هدننک سفنت  ره  ةدننیرفآ  يادخ  تسا  هّزنم  (4)
يادخ تسا  هّزنم  ، زیچ ره  هدننیرفآ  يادـخ  تسا  هّزنم  ، هتـسه هناد و  ةدنفاکـش  يادـخ  تسا  هّزنم  ، رون اهیکیرات و  ةدـنهدرارق  يادـخ 

راگدرورپ ادـخ  تسا  هّزنم  ، شنایاپ یب  تاـملک  شـشک  هب  ادـخ  تسا  هّزنم  ، دوش یمن  هدـید  هچنآ  دوش و  یم  هدـید  هچنآ  ةدـننیرفآ 
زیچ ره  ،و  دنیازفیب ار  هچنآ  دنرب و  ورف  اه  محر  ار  هچنآ  ،و  تسا رادراب  يردام  ره  ار  هچنآ  دناد  یم  هک  ییادـخ  تسا  هّزنم  ، نایناهج

ای دیوگ  نخس  هتـسهآ  امـش  زا  یـسک  هک  تسا  ربارب  وا  يارب  ، تسالاو گرزب و  ، تسا راکـشآ  ناهنپ و  ياناد  ، تسا هزادنا  هب  وا  دزن 
تـشپ ناسنا و  يور  شیپ  تسا  يریگ  یپ  ناگتـشرف  ادخ  يارب  ، زور رد  راکـشآ  هدـنور  هار  ای  دـشاب  بش  رد  هدـنوش  ناهنپ  ،و  دـنلب

هاگآ ،و  ار ناگدرم  دنک  یم  هدنز  ،و  ار اه  هدنز  دناریم  یم  هک  ییادخ  تسا  هّزنم  ، دننک یم  تظفاحم  ادـخ  نامرف  هب  وا  زا  هک  ، شرس
ادخ تسا  هّزنم  (5) نّیعم ینامز  ات  دهاوخب  ار  هچنآ  دـنهد  یم  رارق  اه  محر  رد  هک  ییادـخ  ، دـهاک یم  ناشیا  زا  نیمز  ار  هچنآ  تسا 

يادخ تسا  هّزنم  ، دیرفآ دیرفآ ، ار  اهتفج  ۀمه  هک  ییادـخ  تسا  هّزنم  ، نیرفآ تروص  يادـخ  تسا  هّزنم  ، هدـننک سفنت  ره  ةدـننیرفآ 
هدید هچنآ  دوش و  یم  هدید  هچنآ  ةدننیرفآ  يادخ  تسا  هّزنم  ، هتـسه هناد و  هدننفاکـش  يادخ  تسا  ةزنم  ، رون ،و  اهیکیرات ةدـنهدرارق 

ره هب  ، یهاشداپ هدنراد  ، ادخ تسا  هزنم  ، نایناهج راگدرورپ  ادخ  تسا  هّزنم  ، شنایاپ یب  تاملک  شـشک  هب  ادخ  تسا  هّزنم  ، دوش یمن 
كاخ هب  یهاوخب  هک  ره  هب  ،و  یهد یم  تزع  یهاوخب  هکره  هب  ،و  یناتس یم  یهاوخب  هکره  زا  ،و  یشخب یم  یهاشداپ  یهاوخب  هک 

ینک یم  زور  دراو  ار  بش  ، ییاناوت زیچ  ره  هبوت  ، تسوت تسدب  اهنت  ریخ  ، یناشک یم  تلذ 
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یم يزور  باـسح  یب  یهاوـخب  هکره  هـب  ،و  يروآ یم  نوریب  هدـنز  زا  ار  هدرم  ،و  هدرم زا  ار  هدـنز  ، ییاـمن یم  بـش  دراو  ار  زور  و 
هّزنم ، اهتفج ۀـمه  ةدـننیرفآ  ادـخ  تسا  هّزنم  ، نیرفآ تروص  يادـخ  تسا  هّزنم  ، هدـننک سفنت  ره  ةدـننیرفآ  ادـخ  تسا  هّزنم  (6) .یهد

ادخ تسا  هّزنم  ، يزیچ ره  ةدننیرفآ  ادـخ  تسا  هّزنم  هتـسه ، هناد و  هدنفاکـش  ادـخ  تسا  هّزنم  ، رون اهیکیرات و  ةدـنهدرارق  ادـخ  تسا 
يادخ تسا  هّزنم  ، نایناهج راگدرورپ  ادخ  تسا  هّزنم  ، شنایاپ یب  تاملک  شـشک  هب  ادخ  تسا  هّزنم  ، دوش یمن  هدید  هچنآ  ةدننیرفآ 
تخرد زا  یگرب  ،و  دراد ملع  تسایرد  یکـشخ و  رد  هچ  ره  هب  ،و  دناد یمن  وا  زج  یـسک  ار  اهنآ  ،و  تسوا دزن  بیغ  ياهدیلک  هکی 

.تسا هتـشون  نشور  یباتک  رد  هکنیا  رگم  یکـشخ  رت و  هن  نیمز و  ياـهیکیرات  رد  يا  هناد  تسین  ،و  دـناد یم  هکنآ  رگم  دـتفا  یمن 
ادخ تسا  هّزنم  ، اهتفج ۀمه  ةدننیرفآ  ادخ  تسا  هّزنم  نیرفآ  تروص  ادخ  تسا  هّزنم  ، هدـننک سفنت  ره  ةدـننیرفآ  ادـخ  تسا  هّزنم  (7)

هچنآ ةدننیرفآ  ادخ و  تسا  هّزنم  ، زیچ ره  ةدننیرفآ  ادخ  تسا  هّزنم  ، هتسه هناد و  هدننفاکش  ادخ  تسا  هّزنم  ، رون اهیکیرات و  ةدنهدرارق 
هّزنم ، نایناهج راگدرورپ  ادـخ  تسا  هّزنم  ، شناـیاپ یب  تاـملک  شـشک  هب  ادـخ  تسا  هّزنم  دوش ، یمن  هدـید  هچنآ  ،و  دوش یم  هدـید 

شیاهتمعن شاداپ  تخادرپ  ناوت  هدننک  تدابع  نایوگ  ساپس  ،و  دنرامشرب ار  شحدم  دنناوت  یمن  ناگدننک  حدم  هک  ییادخ  تسا 
يزیچ هب  ، هدوتـس ار  شدوخ  هک  تسا  نانچ  كاپ  يادخ  و  مییوگ ، یم  ام  هچنآ  زا  رترب  ، هدومرف دوخ  هک  تسا  نانچ  وا  ،و  دـنرادن ار 

الاو وا  ،و  دزادنا یمن  تمحز  هب  ار  وا  نیمز  اهنامسآ و  شتموکح  ، هتـساوخ دوخ  هک  يا  هزادنا  هب  رگم  دنبای  یمن  هطاحا  شـشناد  زا 
، هدننک سّفنت  ره  ةدننیرفآ  ادخ  تسا  هّزنم  (8) .تسا گرزب  و 
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ادخ تسا  هّزنم  ، رون اهیکیرات و  ةدنهدرارق  ادخ  تسا  هّزنم  ، اهتفج ۀـمه  ةدـننیرفآ  ادـخ  تسا  هّزنم  ، نیرفآ تروص  يادـخ  تسا  هّزنم 
هّزنم ، دوش یمن  هدید  هچنآ  ،و  دوش یم  هدید  هچنآ  ةدننیرفآ  ادخ  تسا  هّزنم  ، زیچ ره  ةدننیرفآ  ادخ  تسا  هّزنم  ، هتـسه هناد و  هدـنفاکش 

دور و یم  ورف  نیمز  رد  ار  هچنآ  هک  ادـخ  تسا  هّزنم  ، نایناهج راگدرورپ  ادـخ  تسا  هّزنم  ، شنایاپ یب  تاملک  شـشک  هب  ادـخ  تسا 
مرگرـس ار  وا  ،و  دراد ربخ  دور  یم  الاب  نآ  رد  هچنآ  ،و  دزیر یم  ورف  نامـسآ  زا  هچنآ  زا  ،و  دـناد یم  دـیآ  یم  نوریب  نآ  زا  ار  هچنآ 

ار وا  ،و  دور یم  ـالاب  نآ  رد  هچنآ  دزیر و  یم  ورف  نامـسآ  زا  هچنآ  زا  ، دـیآ یم  نوریب  نآ  زا  دور و  یم  ورف  نـیمز  رد  هـچنآ  دـنکن 
یم نوریب  نآ  زا  ،و  دور یم  ورف  نیمز  رد  هچنآ  زا  ، دور یم  ـالاب  نآ  رد  هچنآ  دوـش و  یم  لزاـن  نامـسآ  زا  هـچنآ  دزاـسن و  مرگرس 

هن ،و  رگید يزیچ  ندیرفآ  زا  يزیچ  ندـیرفآ  دـنکن  مرگرـس  ار  وا  ،و  رگید زیچ  هب  ملع  زا  يزیچ  هب  ملع  دـنکن  مرگرـس  ار  وا  ،و  دـیآ
اونش و وا  ،و  تسین وا  دننام  يزیچ  ، دشاب یمن  وا  ياتمه  يزیچ  ،و  تسین وا  ربارب  يزیچ  ،و  رگید يزیچ  يرادهگن  زا  يزیچ  يرادهگن 

هّزنم ، اهتفج ۀـمه  ةدـننیرفآ  ادـخ  تسا  هّزنم  ، نیرفآ تروص  ادـخ  تسا  هّزنم  ، هدـننک سّفنت  ره  ةدـننیرفآ  ادـخ  تسا  هّزنم  (9) .تسانیب
ادـخ تسا  هّزنم  ، زیچ ره  ةدـننیرفآ  ادـخ  تسا  هّزنم  ، هتـسه هناد و  هدنفاکـش  ادـخ  تسا  هّزنم  روـن  اـهیکیرات و  ةدـنهدرارق  ادـخ  تسا 

راگدرورپ ادـخ  تسا  هّزنم  ، شنایاپ یب  تاملک  شـشک  هب  ادـخ  تسا  هّزنم  ، دوش یمن  هدـید  هچنآ  ،و  دوش یم  هدـید  هچنآ  ةدـننیرفآ 
ناگدنراد داد  رارق  شیوخ  ناگداتـسرف  ار  ناگتـشرف  هک  ییادخ  تسا  هّزنم  نیمز  اهنامـسآ و  هدنروآدیدپ  ادخ  تسا  هّزنم  ، نایناهج

رـس زا  ادخ  هچنآ  ، تساناوت زیچ  ره  رب  ادخ  انامه  ، دـهاوخب ار  هچنآ  دـیازفا  یم  شنیرفآ  رد  ییاتراهچ  ییات و  هس  ییاتود و  ییاهلاب 
نآ نتسب  ناوت  ار  یسک  دیاشگ  یم  مدرم  يارب  تمحر 
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ره ةدننیرفآ  ادـخ  تسا  هّزنم  (10) تسا میکح  دـنمورین و  وا  ،و  دـشاب یمن  نآ  ندوشگ  يورین  ار  یـسک  ، ددـنب یم  ار  هچنآ  ،و  تسین
هّزنم ، رون اهیکیرات و  ةدنهدرارق  ادخ  تسا  هّزنم  ، اهتفج ۀمه  ةدننیرفآ  ادخ  تسا  هّزنم  ، نیرفآ تروص  ادـخ  تسا  هّزنم  هدـننک ، سّفنت 
یمن هدید  هچنآ  دوش و  یم  هدید  هچنآ  ةدننیرفآ  ادخ  تسا  هّزنم  ، زیچ ره  ةدننیرفآ  ادخ  تسا  هّزنم  ، هتسه هناد و  هدنفاکـش  ادخ  تسا 

رد ار  هچنآ  دـناد  یم  هک  ادـخ  تسا  هّزنم  ، نایناهج راگدرورپ  ادـخ  تسا  هّزنم  ، شنایاپ یب  تاـملک  شـشک  هب  ادـخ  تسا  هّزنم  ، دوش
وا هکنیا  رگم  رگید  يرفن  جنپ  هن  و  تساهنآ ، یمراهچ  وا  هکنیا  رگم  تسین  يرفن  هس  چیه  یناهنپ  يوگتفگ  ، تسا نیمز  اهنامـسآ و 

دناد ماجنا  هچنآ  هب  ار  نانآ  تمایق  زور  سپس  ، دنـشاب هک  اجره  دشاب  اهنآ  اب  هکنآ  رگم  ، رتشیب هن  زا آ و  رتمک  هن  ،و  تساهنآ یمـشش 
.تساناد زیچ  ره  هب  ادخ  انامه  ، دزاس یم  هاگآ 

[ ...دناوخب ار  تاولص  نیا  زور  ره  : مّوس ]

يا ، دنتـسرف یم  دورد  ربمایپ  رب  شناگتـشرف  ادـخ و  یتسار  هب  : ناوخب ناضمر  هام  زور  ره  رد  ار  تاولـص  نیا  دـنا  هدومرف  زین  :و  مّوس
یپرد یپ  تداعس  مدرک و  تباجا  ار  وت  راگدرورپ  يا  ، دیوش وا  میلـست  لماک  روطب  دیتسرف و  دورد  وا  رب  ، دیدروآ نامیا  هک  یناسک 
نامه ، هد تکرب  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  تسرف و  دورد  دّمحم  نادناخ  دّـمحم و  رب  ایادـخ  ، وت یهّزنم  ، منک یم  تساوخرد  وت  زا 

دّـمحم و هب  ایادـخ  ، يراوگرزب هدوتـس و  وت  اـنامه  ، يداد تکرب  ناـنآ  هب  يداتـسرف و  دورد  میهاربا  نادـناخ  میهاربا و  رب  هک  هنوـگ 
دّمحم و رب  ایادخ  ، يراوگرزب هدوتـس و  وت  انامه  ، يدرک محر  میهاربا  نادناخ  میهاربا و  هب  هک  هنوگ  نامه.نک  محر  دّمحم  نادناخ 

تمعن دّـمحم  نادـناخ  دّـمحم و  رب  ایادخ.يداتـسرف  مالـس  ناـیناهج  نیب  رد  حون  رب  هک  هنوگ  ناـمه  تسرف  مالـس  دّـمحم  نادـناخ 
هب ار  ام  هک  هنوگ  نامه  تسرف  دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  ایادخ  ، يدیـشخب تمعن  نوراه  یـسوم و  هب  هک  هنوگ  نامه  ، شخب

هنوگ نامه  تسرف  دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  ایادخ  ، يداد تفارش  وا  نمی 
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نیلوا و هک  ، زیگنارب يا  هدیدنـسپ  ماقم  هب  ار  وا  ،و  تسرف دورد  دّـمحم  نادـناخ  دّـمحم و  رب  ایادـخ  ، يدومرف تیادـه  وا  هب  ار  ام  هک 
شنادناخ دّمحم و  رب  ، دنک بورغ  ای  دـیآرب  دیـشروخ  هک  نامز  ره  مالـس  شنادـناخ  دّـمحم و  رب  ، دـنرب کشر  ماقم  نآ  رب  نیرخآ 

دّـمحم و رب  ، دوش رکذ  مالـس  هک  نامز  ره  مالـس  شنادـناخ  دّـمحم و  رب  ، دـنز قرب  ای  یمـشچ  دـهن  مه  رب  کلپ  هک  نامز  ره  مـالس 
دّمحم رب  مالس  ، ناینیشیپ نایم  رد  شنادناخ  دّمحم و  رب  مالس  ، دنک سیدقت  ای  حیبست  ار  ادخ  يا  هتشرف  هک  نامز  ره  مالس  شنادناخ 

نکر و راگدرورپ  ،و  هّکم راـگدرورپ  يا  ایادـخ.ترخآ  اـیند و  رد  شنادـناخ  دّـمحم و  رب  مالـس  ،و  ناینیـسپ ناـیم  رد  شنادـناخ  و 
.ناسرب مالس  ام  بناج  زا  تربمایپ  دّمحم  هب  ، مارح ّلح و  راگدرورپ  ،و  ماقم

نأش و دنلب  فرـش و  ماقم و  تلزنم و  هلیـسو و  یلاحـشوخ و  يراوگرزب و  يداش و  یباداش و  ییابیز و  زا  نک  اطع  دّمحم  هب  ایادخ 
هک ار  يزیچ  نیرتالاب  دّمحم  هب  نک  اطع  ،و  ینک یم  اطع  تناگدنب  زا  یکی  هب  هک  يزیچ  نیرترب  ، تمایق زور  تهاگشیپ  رد  تعافش 

دورد دّمحم  نادـناخ  دّـمحم و  رب  ایادـخ  دروآ  هرامـش  هب  دـناوتن  وت  ریغ  ار  نآ  هک  ربارب  نیدـنچ  هب  ، ینک یم  اطع  قیالخ  هب  ریخ  زا 
دوخ قلخ  زا  يدحا  رب  ناینیسپ و  ناینیـشیپ و  زا  یکی  رب  هک  يدورد  نیرترب  ،و  نیرتامن وشن و  اب  نیرت و  هزیکاپ  نیرت و  كاپ  تسرف 
رادب نمـشد  ،و  دراد سود  ار  وا  هکره  رادب  تسود  ،و  تسرف دورد  نانمؤم  ریما  یلع  رب  يادخ  ، نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  يداتـسرف 

همطاف رب  تسرف  دورد  ایادخ.نک  نادنچود  تسج  تکرـش  شنوخ  نتخیر  رد  هک  یـسک  رب  ار  تباذـع  ،و  دراد نمـشد  ار  وا  هکره 
، داب شنادناخ  وا و  رب  مالس  هک  دّمحم  تربمایپ  رتخد 
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تـسود ،و  تسرف دورد  ناناملـسم  ياوشیپ  ود  نیـسح  نسح و  رب  ایادـخ  ، درزآ ار  تربمایپ  ، همطاف ةرابرد  هک  ار  یـسک  نک  تنعل  و 
ود نآ  نوخ  نتخیر  رد  هک  ار  یسک  باذع  ،و  درادب نمشد  ار  ود  نآ  هکره  رادب  نمشد  ،و  دراد تسود  ار  اوشیپ  ود  نآ  هکره  رادب 

تسود ار  وا  هکره  رادب  تسود  ،و  تسرف دورد  ناناملسم  ياوشیپ  نیسح  نب  یلع  رب  يادخ  ، نادرگ نادنچ  ود  تسج  تکرـش  ماما 
ياوشیپ یلع  نب  دّمحم  رب  ایادخ.نادرگ  نادنچود  دیزرو  متس  وا  رب  هک  یسک  باذع  ، دراد نمـشد  ار  وا  هکره  رادب  نمـشد  دراد و 

وا رب  هک  یسک  باذع  ،و  دراد نمشد  ار  وا  هکره  رادب  نمـشد  ،و  دراد تسود  ار  وا  هکره  رادب و  تسود  و  تسرف ، دورد  ناناملـسم 
،و دراد تسود  ار  وا  هکره  رادب  تسود  ،و  تسرف دورد  ناناملـسم  ياوشیپ  دّمحم  نب  رفعج  رب  ایادخ.نادرگ  نادنچود  دـیزرو  متس 

ياوشیپ رفعج  نب  یسوم  رب  ایادخ.نادرگ  نادنچ  ود  دیزرو و  متـس  وا  رب  هک  یـسک  باذع  ،و  دراد نمـشد  ار  وا  هکره  رادب  نمـشد 
رد هک  یـسک  باذـع  ،و  دراد نمـشد  ار  وا  هکره  رادـب  نمـشد  دراد و  تسود  ار  وا  هکره  رادـب  تسود  ،و  تـسرف دورد  ناناملـسم 
وا هکره  رادب  تسود  ،و  تسرف دورد  ناناملسم  ياوشیپ  یسوم ، نب  یلع  رب  ایادخ.نادرگ  نادنچود  تسج  تکرـش  شنوخ  نتخیر 

نادـنچود تـسج و  تکرـش  شنوـخ  نـتخیر  رد  هـک  یـسک  باذـع  دراد و  نمـشد  ار  وا  هـکره  رادـب  نمــشد  ،و  دراد تـسود  ار 
ار وا  هکره  رادب  نمشد  دراد و  تسود  ار  وا  هکره  رادب  تسود  ،و  تسرف دورد  ناناملـسم  ياوشیپ  یلع  نب  دّمحم  رب  ایادخ.نادرگ 
،و تسرف دورد  ناناملسم  ياوشیپ  دّمحم  نب  یلع  رب  ایادخ.نادرگ  نادنچود  دیزرو  متس  وا  رب  هک  یسک  باذع  دراد و  ، دراد نمشد 

نادـنچود دـیزرو  متـس  وا  رب  هک  یـسک  باذـع  ،و  دراد نمـشد  ار  وا  هکره  رادـب  نمـشد  و   ، دراد تسود  ار  وا  هکره  رادـب  تسود 
.نادرگ

نمشد ار  وا  هکره  رادب  نمـشد  ،و  دراد تسود  ار  وا  هکره  رادب  تسود  ،و  تسرف دورد  ناناملـسم  ياوشیپ  یلع  نب  نسح  رب  ایادخ 
، دراد
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رادب تسود  و  تسرف ، دورد  ناناملـسم  ياوشیپ  وا  زا  سپ  راگدای  رب  ایادخ.نادرگ  نادنچود  دیزرو  متـس  وا  رب  هک  یـسک  باذع  و 
رسپ ود  رهاط  مساق و  رب  ایادخ  ، شخب تعرس  ار  شراک  شیاشگ  ،و  دراد نمشد  ار  وا  هکره  رادب  نمشد  ،و  دراد تسود  ار  وا  هکره 

ّما رب  ایادخ.درزآ  ار  تربمایپ  وا  ةرابرد  هک  ار  یـسک  نک  تنعل  ،و  تسرف دورد  تربمایپ  رتخد  هّیقر  رب  ایادـخ.تسرف  دورد  تربمایپ 
دورد تربماـیپ  نادـنزرف  رب  ایادـخ.درزآ  ار  تربماـیپ  وا  ةراـبرد  هـک  ار  یـسک  نـک  تـنعل  ،و  تـسرف دورد  تربماـیپ  رتـخد  موـثلک 

زا ار  ام  ایادـخ.امرف  اجرب  اپ  نیمز  رد  ار  ناشتموکح  ایادـخ.ریگ  هدـهع  رب  ار  شتیب  لها  یتسرپرـس  تربمایپ  ياـج  هب  ایادـخ.تسرف 
ام و زا  ،و  ناتسب ار  ناشصاصق  ماقتنا و  ، یهاوخ نوخ  ایادخ.هد  رارق  راکـشآ  هچ  ناهنپ و  هچ  قح  هب  ناشرای  راکددم و  نانآ و  رامش 

وت انامه  ، يا هتفرگ  تسد  هب  ار  شراهم  هک  يروناج  شکرس و  زواجتم و  ره  ّرش  رادزاب  يا  هنمؤم  نز  نمؤم و  درم  ره  زا  ناشیا و  زا 
: ناوخب زین  :و  تسا هدومرف  سواط  نبا  دّیس.يرتدیدش  همه  زا  ندومن  رفیک  رد  ،و  رت تخس  همه  زا  يریگتخس  رد 

،و ما یتشز  ةدـنناشوپ  وت  ، مقاـیتشا تیاـهن  يا  ،و  تمعن رد  متـسرپرس  يا  ،و  اهیتخـس رد  ممدـمه  يا  ،و  هودـنا تدـش  رد  ما  هشوت  يا 
یم ار  وت  ایادـخ  : ییوگ یم  نانابرهم و  نیرت  نابرهم  يا  ، زرمایب ار  میاـطخ  سپ  ، یتسه مشزغل  ةدـنریگ  هدـیدان  ،و  مسرت شخب  ینمیا 

یـسک هک  ییالب  عفد  ،و  ددرگن لصاح  وت  تیانع  هب  زج  هک  یتمحر  يارب  ،و  دـیاشگن ار  نآ  وت  زج  یـسک  هک  یهودـنا  يارب  مناوخ 
ایادـخ.دنکن هدروآرب  وت  زج  یـسک  هک  یتجاح  ،و  دیـسر نآ  هب  ناوت  یمن  وت  فطل  هب  زج  هک  یتبغر  يارب  ،و  دـیامنن فرطرب  وت  زج 

يا دیاب  سپ  ، هدومرف محر  نم  رب  ترکذ  هب  ،و  يا هداد  هزاجا  نم  هب  ار  تترـضح  زا  تساوخرد  هک  هدوب  تنأش  زا  هراومه  هک  نانچ 
نم ياقآ 
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هچنآ زا  تاجن  ،و  متـسب دیما  هب  هک  هچنآ  رد  ریذپ  نوزفا  دـیاوف  ،و  مدـناوخ ار  وت  هچنآ  رد  ییامن  تباجا  ارم  هک  دـشاب  نیا  تنأش  زا 
ارف ارم  دـسرب و  نم  هب  هک  تسا  هتـسیاش  وت  تمحر  اـنامه  مدوبن  تتمحر  هب  ندیـسر  ۀتـسیاش  نم  رگا  ، مدروآ هاـنپ  وـت  هب  نآ  زا  هک 
مه ارم  تتمحر  دیاب  سپ  هتفرگ  ارف  ار  زیچ  ره  وت  تمحز  ،و  یناگدنب رب  لضف  راوازس  وت  ، مدوبن اعد  تباجا  راوازس  نم  رگا  ،و  دریگ

ار مهودـنا  و  یتـسرف ، دورد  شتیب  لـها  دّـمحم و  رب  ، تراوگرزب تاذ  قح  هب  مهاوخ  یم  وـت  زا  میرک  يا  ، نم يادـخ  يا  ، دریگب ارف 
کیدزن اعد و  ياونش  وت  انامه  ییامن  ما  يزور  تلـضف  زا  ،و  ییامرف محر  نم  هب  تتمحر  هب  ،و  ینک فرطرب  ار  مغ  الب و  ،و  ییاشگب

.يا هدنهد  خساپ  و 

[ ...دناوخب ار  اعد  نیا  ناضمر  هام  زور  ره  رد  : مراهچ ]

: ناوخب ناضمر  هام  زور  ره  رد  : دنا هدومرف  سوواط  نبا  دّیس  یسوط و  خیش  : مراهچ

هب منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ایادخ  ، تسا هتسیاش  تششخب  ۀمه  ،و  نآ ۀبترم  نیرترب  هب  تششخب  زا  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ایادخ 
وت زا  ایادـخ  ، تـسا ریگارف  تا  يزور  ۀـمه  نآ و  نـیرتریگارف  هـب  تا  يزور  زا  مـنک  یم  تساوـخرد  وـت  زا  ایادخ.تشــشخب  ۀـمه 
وت ياــطع  ۀــمه  ،و  نآ نیرتاراوـگ  هـب  تیاــطع  زا  مـنک  یم  تساوـخرد  وـت  زا  ایادــخ  تا ، يزور  هـمه  هـب  مـنک  یم  تساوـخرد 
ۀمه نآ و  نیرت  باتشرپ  هب  تاریخ  زا  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ایادخ.تیاطع  ۀمه  هب  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ایادخ  ، تساراوگ

نیرتوکین هب  تناسحا  زا  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  يادـخ  ، تریخ ۀـمه  هب  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ایادـخ  ، تسا باتـشرپ  وت  ریخ 
هب هک  هچنآ  هب  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ایادـخ.تناسحا  ۀـمه  هب  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ایادـخ  ، تسوکین تناـسحا  ۀـمه  ،و  نآ

ةدـنب دّـمحم  رب  تسرف  دورد  ،و  ادـخ يا  هدـب  ار  مباوج  سپ  منک ، یم  تساوـخرد  وـت  زا  هک  یناـمز  ، یهد یم  ار  مباوـج  نآ  رطاـخ 
ناگدنب نایم  زا  تزار  مرحم  نیما و  ،و  هدیزگرب ةداتسرف  ،و  هدیدنسپ
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هدژم نآ  ، نایناهج زا  تا  هدیزگرب  هداتسرف و  رب  تسرف  دورد  ،و  تنیتسار بوبحم  تربمایپ و  ،و  تناگدنب نیب  رد  تا  هدش  باختنا  و 
تهاگرد صاخ  هک  یناگتـشرف  نآ  ، تناگتـشرف رب  و  كاپ ، ناکین  نآ  شتیب  لها  رب  ،و  شخب ینـشور  غارچ  هدنهد و  میب  ،و  هدـنهد

هب ار  نانآ  هک  تنالوسر  رب  ،و  دـنهد یم  ربخ  یتسار  هب  وت  زا  هک  تناربمایپ  رب  ،و  یتشاد ناهنپ  تاقولخم  هدـید  زا  ار  ناـنآ  ،و  يدومن
ناـشدراو تتمحر  رد  هک  تا  هتـسیاش  ناگدـنب  رب  ،و  يدیـشخب يرترب  ناـیناهج  رب  تتـالاسر  اـب  يداد و  صاـصتخا  شیوـخ  یحو 

راد هنازخ  ناوضر  رب  ،و  گرم هتـشرف  لیفارـسا و  لیئاکیم و  لیئربج و  رب  ،و  تا هزیکاپ  يایلوا  اـمنهار و  هتفاـی  هر  ناـماما  نآ  ، يدومن
اب ، نـم رب  ناـبهگن  ۀتـشرف  ود  رب  ،و  تـشرع بّرقم  نـالماح  ،و  نیمـالا حور  سدـقلا و  حور  ،و  خزود راد  هـنازخ  کـلام  رب  ،و  تـشهب

دیـشر هتـسجخ  ناوارف ، كاپ و  يدورد  ، اهنیمز لها  اهنامـسآ و  لها  ، دورد نآ  اب  ناـشیا  رب  دنتـسرف  دورد  يراد  تسود  هک  يدورد 
ایادـخ.ییامن راکـشآ  نیرخآ  نیلوا و  رب  ار  نانآ  يرترب  يدورد  نینچ  اب  هک  ، تلیـضفاب فیرـش و  ، ناـهن راکـشآ و  ، هدـنیازف هتفاـی و 

هب ایادـخ  هد  شاداـپ  وا  هـب  یهد  شاداـپ  شتما  زا  ار  ربماـیپ  هـک  يزیچ  رتـهب  هـب  ،و  نـک اـطع  تلیـضف  فرـش و  هلیـسو و  ار  دّـمحم 
تلیضف یتلیضف  ره  اب  ،و  رگید يا  هلیـسو  يا  هلیـسو  ره  اب  ،و  رگید یماقم  یماقم  ره  اب  نک  اطع  ( شنادناخ وا و  رب  ادخ  دورد  ) دّمحم

دّمحم و هب  نک  اطع  ، رگید فرش  یفرش  ره  اب  ،و  رگید
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وا و رب  ادـخ  دورد  ) دّـمحم ایادـخ.ناگدنیآ  ناگتــشذگ و  زا  یکی  هـب  يدرک  اـطع  هـک  يزیچ  نـیرترب  تماـیق  زور  رد  شنادــناخ 
هلیـسو تباب  زا  و  ایبنا ، نیرتراداج  هاگلزنم  رد  تهاگـشیپ  رد  تشهب  رد  ،و  دوخ هب  نالوسر  نیرت  کیدزن  هاـگیاج  رد  ار  ( شنادـناخ

نیتسخن ،و  تسا هتفریذـپ  شتعافـش  هک  یـسک  نیتسخن  هدـننک و  تعافـش  نیتسخن  ار  وا  ،و  هد رارق  دوخ  هاگرد  هب  ناشنیرت  کیدزن 
وا رب  نآ  رطاخ  هب  ناگدـنیآ  ناگتـشذگ و  هک  زیگنارب  يا  هدیدنـسپ  ماـقم  هب  ار  وا  ،و  نادرگ هدـنهاوخ  نیرتاور  تجاـح  ،و  هدـنیوگ

يونشب و ار  میادص  هکنیا  ،و  یتسرف دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  ،و  نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  ، دنرب کشر 
هچنآ هب  ،و  يزاس اور  ار  متجاح  ،و  یناسر ما  هتساوخ  هب  ارم  ،و  یشوپ مشچ  متـس  زا  ،و  يرذگرد میاطخ  زا  ییامن و  تباجا  ار  میاعد 

ور نم  زا  ،و  ینک ور  نـم  هـب  ،و  يرذـگب مـمرج  زا  ،و  يزرماـیب ار  مهاـنگ  ،و  يریگ هدـیدان  ار  مـشزغل  ،و  ینک اـفو  يا  هداد  ما  هدـعو 
شنیرت خارف  نیرت و  هزیکاپ  يزور  زا  ،و  ییامنن مراتفرگ  يرادب و  ملماک  تمالس  رد  ،و  ینکن مباذع  يزرو و  رهم  نم  هب  ،و  ینادرگن

هدـهع رب  تسین  نآ  بات  ارم  هچنآ  ،و  رادرب مشود  زا  ار  مراب  ،و  نک ادا  ار  مضرق  ،و  نکم مورحم  ارم  مراـگدرورپ  يا  ، ینک مبیـصن  ار 
نادناخ دّمحم و  هک  يّرـش  ره  زا  ،و  نک دراو  يدرک  دراو  ار  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  هک  يریخ  ره  رد  ارم  نم  يالوم  يا  ، راذگم ما 

.داب ناشیا  رب  وا و  رب  تتاکرب  تمحر و  مالس و  تیاهدورد و  ، امن جراخ  يدرک  جراخ  نآ  زا  ار  دّمحم 

هاـگنآ يدوـمن  ما  هدـعو  هک  ناـنچ  نک  تباـجا  ارم  سپ  ، يداد مناـمرف  هـک  ناـنچ  مناوـخ  یم  ار  وـت  ایادـخ  : وـگب هـبترم  هـس  سپس 
نآ ،و  تسا نآ  زا  ار  وت  هک  يا  هنیرید  يزاین  یب  ،و  تسا نآ  هب  ارم  هک  یگرزب  زاین  ام  ، مهاوخ یم  وت  زا  رایـسب  زا  یکدنا  ایادخ  : وگب

نم دزن  كدنا 

ص:346

 ( ناسآ شراگن  نانجلا (  حیتافم  دیدج  www.Ghaemiyeh.comبختنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1215زکرم  هحفص 408 

http://www.ghaemiyeh.com


نایناهج راگدرورپ  يا  نیمآ  ، ییاناوت زیچ  ره  رب  وت  انامه  ، راذگب ّتنم  نم  رب  نآ  هب  سپ  ، ناسآ راومه و  وت  رب  ،و  تسا رایسب 

[ ...اعد نیا  ندناوخ  : مجنپ ]

ییاعد نوچ  يدرک و  هدـعو  هک  هنوگ  نآ  نک  متباجا  سپ  يدومرف  هک  هنوگ  نآ  تمناوخ  یم  ایادـخ  : تساعد نیا  ندـناوخ  : مجنپ
یـسلجم موحرم  داعملا » داز  » ای « لابقا » باتک هب  تسا  نآ  ناهاوخ  هکره  ، مدرکن رکذ  ار  نا  راصتخا  تیاـعر  رطاـخ  هب  ، تسا ینـالوط 

: دنک هعجارم 

[ ...تسا هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  داوج  ترضح  زا  هک  ار  یتاملک  نیا  دیوگب  رایسب  هام  رخآ  ات  هام  لوا  زا  : مشش ]

رد تسا  بحتسم  هک  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  داوج  ترضح  زا  رایزهم  نب  یلع  راوگرزب  هقث  زا  « هعنقم » باتک رد  دیفم  خیـش  : مشش
: ییوگب رایسب  هام  رخآ  ات  هام  لوا  زا  ، ناضمر كرابم  هام  زور  بش و  زا  تقو  ره 

وا دـننام  يزیچ  هک  يا  ، دوـش یم  دوباـن  زیچ  همه  تسا و  راگدـنام  ،و  دـیرفآ ار  زیچ  هـمه  هاـگنا  سپ  هدوـب  زیچ  ره  زا  شیپ  هـک  يا 
تسین وا  زج  يدوبعم  ، اهنآ نیب  هن  اهنآ و  ریز  هن  ،و  اهنآ يالاب  هن  و  رت ، نییاپ  ياهنیمز  رد  هن  ،و  رترب ياهنامسآ  رد  هن  هکنآ  يا  ، تسین

دورد دّـمحم  نادـناخ  دّـمحم و  رب  ، درادـن ناوت  وت  زج  شندرمـش  رب  یـسک  هک  یـساپس  ، تسار وـت  اـهنت  ساپـس  ، دوـش هدـیتسرپ  هک 
.دشاب هتشادن  ار  شندرمش  ییاناوت  وت  زج  یسک  هک  يدورد  ، تسرف

[ ...دوش هدیزرمآ  وا  هلاس  لهچ  ناهانگ  ات  دناوخب  زور  ره  ار  اعد  نیا  : متفه ]

زور ره  رد  ار  اعد  نیا  هکره  هک  تسا  هدرک  لقن  یقاب  نبا  دّیس  « رایتخا » باتک زا  « حابصم »و« نیمالا دلب  » باتک رد  یمعفک  خیش  : متفه
و يدرک ، لزان  نآ  رد  ار  نآرق  هک  ناضمر  هام  راگدرورپ  يا  ایادخ  دزرمایب  ار  وا  ۀلاس  لهچ  ناهانگ  یلاعت  قح  ، دناوخب ناضمر  هام 
رب ار  گرزب  ناهانگ  ،و  نک نم  يزور  لاس  ره  رد  لاس و  نیا  رد  ار  تمرتحم  ۀناخ  جح  ، يدومن بجاو  تناگدنب  رب  ار  نآ  رد  هزور 

.هوکش یگرزب و  ياراد  يا  ، دزرمآ یمن  ار  اهنآ  وت  زج  یسک  انامه  ، زرمایب نم 

[ ...دیوگب هبترم  دص  ناضمر  هام  زور  ره  رد  ار  رکذ  نیا  : متشه ]

: دیوگب هبترم  دص  ناضمر  هام  زور  ره  رد  هک  تسا  هدومرف  « راکذالا هصالخ  » باتک رد  یناشاک  ضیف  هک  ار  رکذ  نیا  : متشه
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وا و تسا  هّزنم  ، تسا رترب  وا و  تسا  هّزنم  ، قـح رب  دـننک  مکح  تسا  هّزنم  ، ناـنمؤم هب  ناـسردوس  نارفاـک  هب  ناـسر  ناـیز  تسا  هّزنم 
.رترب وا و  تسا  هّزنم  تسا ، نا  زا  شیاتس 

[ دتسرف تاولص  رتشیب  ای  هبترم  دص  زور  ره  : مهن ]

ادخ لوسر  رب  نداتسرف  تاولص  هبترم  دص  ، زور ره  رد  ناضمر  هام  تابحتسم  هلمج  زا  : تسا هدومرف  « هعنقم » باتک رد  دیفم  خیش  : مهن
.تسا رتهب  دنتسرف  رتدایز  هکره  ،و  تسا

ناضمر هام  زور  بش و  صوصخم  لامعا  : مّود بلطم 

[ لّوا بش  لامعا  ]

هراشا

: تسا بحتسم  لمع  دنچ  نا  رد  : لّوا بش 

[[ هام لاله  يوجتسج  ینعی  ] لالهتسا بابحتسا  : لّوا ]

.دنا هتسناد  بجاو  ار  هام  نیا  لالهتسا  یضعب  و  [، هام لاله  يوجتسج  ینعی  ] لالهتسا : لّوا

[ ...دناوخب ار  اعد  نیا  درک  لاله  تیؤر  نوچ  : مّود ]

هدرک و باطخ  ار  لاله  درادرب و  نامـسآ  هب  ار  اهتـسد  هدومن و  هلبق  هب  ور  هکلب  ، دـنکن هراشا  لاله  هب  ، درک لـاله  تیؤر  نوچ  : مّود
: دیوگب

نتفاتش مالسا و  یتسردنت و  ،و  نامیا ینمیا و  هب  نک  ون  ام  رب  ار  هام  ایادخ.تسا  نایناهج  راگدرورپ  ادخ  ، وت نم و  راگدرورپ  ، هام يا 
نایز و ،و  امرف ام  يزور  ار  شکمک  ریخ و  ،و  شخب تکرب  ام  هب  هام  نیا  رد  ایادخ.يوش  یم  دونشخ  يراد و  تسود  هچنآ  يوس  هب 

یم تیؤر  ار  ناضمر  هام  لاله  هلآ  هیلع و  هّللا و  یّلص  ادخ  لوسر  هک  ینامز  : هدش تیاور  و.نادرگب  ام  زا  ار  شا  هنتف  الب و  دنزگ و 
: تفگ یم  دنادرگ و  یم  هلبق  بناج  هب  ار  شفیرش  يور  ، درک

زامن و رب  يرای  ،و  اهیرامیب ربارب  رد  عافد  ،و  گرزب تیفاـع  مالـسا و  تمالـس و  ناـمیا و  ینمیا و  هب  نک  ون  اـم  رب  ار  هاـم  نیا  ایادـخ 
ار ام  نک و  تفایرد  ملاس  ام  زا  ار  ناضمر  هام  ،و  نادرگ ملاس  ناضمر  هام  يارب  ار  ام  ایادخ.نآرق  توالت  يراد و  هدنز  بش  هزور و 

یشاب هداد  رارق  شیوخ  تمحر  شزرمآ و  دروم  ار  ام  هتشذگرد و  ام  ناهانگ  زا  هک  یلاحرد  راد  تمالس  هب  درذگب  ام  زا  ات  نآ  رد 
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ام رب  ار  نآ  هزور  وت  ،و  دـمآ ناـضمر  هاـم  ایادـخ  وگب : يدومن  لـاله  تیؤر  نوچ  : هدـش تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  و 
ام ایادخ.يا  هدومن  لزان  لطاب  زا  قح  صیخشت  هلیسو  تیاده و  زا  نشور  یلیالد  تیاده و  يارب  نآ  رد  ار  نارق  ،و  يا هدرک  بجاو 

یناـسآ و رد  ، نادرگ ملاـس  اـم  يارب  ار  نآ  ،و  رادـب ملاـس  نآ  زا  نآ و  رد  ار  اـم  ،و  ریذـپب نم  زا  ار  نآ  ،و  نـک يراـی  شا  هزور  رب  ار 
.نابرهم يا  ، هدنشخب يا  ، ییاناوت زیچ  ره  رب  وت  انامه  ، شیوخ بناج  زا  تیفاع 

[ دناوخب لاله  تیؤر  ماگنه  رد  ار  « هیداجس ۀلماک  ۀفیحص  » موس لهچ و  ياعد  : مّوس ]

ترضح يزرو  : هدرک تیاور  سوواط  نبا  دّیس.دناوخب  لاله  تیؤر  ماگنه  رد  ار  « هیداجـس ۀلماک  ۀفیحـص  » موس لهچ و  ياعد  : مّوس
: تفگ داتسیا و  سپ  ، درک رظن  ناضمر  هام  لاله  هب  هک  ، تشذگ یم  یهار  رد  مالّسلا  هیلع  داّجس 

نامیا ، ریبدت نادرگ  خرچ  رد  فرـصتم  يا  ، نّیعم ياههاگلزنم  رد  هدننکدمآ  تفر و  ، ناباتـش اشوک و  ةدـنور  ، رادربنامرف ةدـیرفآ  يا 
زا يا  هناشن  ار  وت  تخاس و  راکـشآ  تفای  ناوت  یم  یتخـس  هب  هک  ار  هچنآ  ،و  درک نشور  ار  اـهیکیرات  وت  اـب  هک  سک  نآ  هب  مدروآ 

یهاگ صقن و  هب  ار  وت  یهاگ  ،و  تخاس دودـحم  وت  هب  ار  نامز  سپ  ، داد رارق  دوخ  تردـق  مئالع  زا  یتمالع  ،و  یگریچ ياه  هناـشن 
رخّـسم تالاح  نیا  مامت  رد  وت  ، دومن شیوخ  رّخـسم  ، هتفرگ یتلاح  ،و  رون رپ  یتلاح  ،و  بورغ هب  ینامز  ،و  عولط هب  یتقو  ،و  لاـمک هب 
ةرابرد هچنآ  تسا  قیقد  هچ  ،و  هدرب راک  هب  وت  قح  رد  هک  يریبدت  تسا  بیجع  هچ  وا  تسا  هّزنم  ، یناباتش شا  هدارا  يوس  هب  ،و  ییوا

نم و ةدـننیرفآ  ،و  تسوت نم و  راـگدرورپ  هک  راـگدرورپ  زا  سپ  ، هتخاـس ون  ییاـهراک  يارب  وت  یهاـم  دـیلک  ار  وـت  ، هداد ماـجنا  وـت 
دورد شنادـناخ  دّـمحم و  رب  هک  مهاوخ  یم  ، تسوت نم و  رگتروص  ،و  تسوا تردـق  فک  رد  وـت  نم و  تارّدـقم  راـهم  ،و  تسوـت

هک ، دهد رارق  یتکرب  هام  ار  وت  ،و  دتسرف
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زا یتمالــس  ،و  تاـفآ زا  ینمیا  لـاله  ، دــنادرگن هدوـلآ  ار  نآ  ناـهانگ  هـک  یکاـپ  هاـم  دربـن و  نـیب  زا  ار  نآ  ناراـگزور  تشذــگ 
ینمیا لاله  ، ّرـش نودب  ریخ  يراوشد و  نودب  شیاسآ  يراتفرگ و  نودب  یکرابم  ،و  ینمی دـب  زا  رانکرب  یعلاط  شوخ  لاله  ، اهیتشز

هد رارق  یناسک  نیرت  هدیدنـسپ  زا  ار  ام  ،و  تسرف دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  ایادـخ  ، مالـسا تمالـس و  ناسحا و  تمعن و  ،و  ناما و 
وت یگدـنب  هب  نآ  رد  هک  یناسک  نیرت  تخبـشوخ  ،و  هدومن رظن  اهنآ  هب  هک  یناسک  نیرت  هزیکاپ  ،و  هدرک عولط  ناـنآ  رب  هاـم  نیا  هک 

تتمعن رکش  يادا  ،و  رادزاب تا  ینامرفان  ماجنا  زا  ،و  امرف ظفح  هانگ  زا  ،و  نک تیانع  هبوت  قیفوت  هام  نیا  رد  ار  ام  ،و  دنا هداهن  ندرگ 
هک اریز  ، نک مامت  ام  رب  هام  نیا  رد  ار  تتمعن  لماک ، تعاط  ماجنا  ببس  هب  ،و  ناشوپب ام  رب  ار  تیفاع  ياهسابل  ،و  نک ینازرا  ام  هب  ار 

ماجنا رب  ، ناسرب يددـم  هام  نیا  رد  دوخ  بناج  زا  ام  يارب  ،و  شکاپ نادـناخ  دّـمحم و  رب  ادـخ  دورد  ،و  يا هدوتـس  هدنـشخب  سب  وت 
نیمآ ، ینابرهم ره  زا  رت  نابرهم  ،و  یمیرک ره  زا  رت  میرک  وت  انامه  ، ریذـپب ار  نآ  ،و  تبجاو تعاطا  زا  يا  هدـناوخ  نآ  هب  ار  اـم  هچنآ 

.نایناهج راگدرورپ  يا  نیمآ 

[ دنک یکیدزن  شیوخ  رسمه  اب  : مراهچ ]

رگید ياههام  لوا  بش  رد  رسمه  اب  یکیدزن  هنرگو  ، تسا هام  نیا  ياهیگژیو  زا  لمع  نیا  ،و  دنک یکیدزن  شیوخ  رـسمه  اب  : مراهچ
.تسا هورکم 

[ دهد ماجنا  ار  هام  لوا  بش  لسغ  : مجنپ ]

راچد شندب  هدـنیآ  ناضمر  هام  ات  ، دـنک لسغ  ناضمر  هام  لوا  بش  رد  هکره  : هدـش تیاور.دـهد  ماجنا  ار  هام  لوا  بش  لسغ  : مجنپ
.دوشن شراخ 

[ دنک لسغ  يراج  رهن  رد  دناوتب  رگا  : مشش ]

.دشاب يونعم  تراهط  اب  هدنیآ  ناضمر  هام  ات  هک  دزیرب  رس  رب  بآ  فک  یس  ،و  دنک لسغ  يراج  رهن  رد  دناوتب  رگا  : مشش

[ دنک ترایز  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  رازم  : متفه ]

.دبایرد ار  لاس  نآ  ةرمع  لها  نایجاح و  باوث  هتخیر و  شناهانگ  ات  ، دنک ترایز  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  رازم  : متفه

[ دنک عورش  ( دش رکذ  هک  ) ار هام  نیا  زامن  تعکر  رازه  ندناوخ  بش  نیا  زا  : متشه ]

.دنک عورش  دش  رکذ  هحفص 299] ] مّود شخب  نایاپ  رد  هک  ار  هام  نیا  زامن  تعکر  رازه  ندناوخ  بش  نیا  زا  : متشه

[ ...دناوخب تیفیک  نیا  هب  بش  نیا  رد  زامن  تعکر  ود  : مهن ]

ار وا  هک  دنک  تساوخرد  ادخ  زا  ،و  دناوخب ار  « ماعنا » ةروس »و  دمح » ةروس تعکر  ره  رد  ، دروآ اجب  زامن  تعکر  ود  بش  نیا  رد  : مهن
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.دنک ظفح  دسرت  یم  ياهدرد  زا  هچنآ  زا  ،و  دیامن تیافک 

[ ...دناوخب ار  اعد  نیا  : مهد ]

.دناوخب ۀفحص 282] ] تشذگ نابعش  هام  رخآ  بش  لامعا  رد  هک  ار  « كرابملا رهّشلا  اذه  نا  ّمهّللا  » ياعد : مهد

[ ...دناوخب ار  اعد  نیا  برغم  زامن  زا  سپ  : مهدزای ]

هدش رکذ  « لابقا » باتک رد  هدش و  دراو  مالّـسلا  هیلع  داوج  ماما  زا  هک  ار  اعد  نیا  ،و  دـنک دـنلب  ار  اهتـسد  برغم  زامن  زا  سپ  : مهدزای
: دناوخب

یم ناهنپ  اه  هنیـس  ار  هچنآ  ار و  اه  هدـید  تنایخ  دـناد  یم  هکنآ  يا  ، تساناوت زیچ  ره  رب  وا  ،و  تسا ریبدـت  کـلام  هکنآ  يا  ایادـخ 
زا ،و  دـنداد ماجنا  هاگنآ  دـنتفرگ  میمـصت  هک  هد  رارق  یناسک  زا  ار  ام  ایادـخ.تسا  هاگآ  فیطل و  وا  ،و  دزاس یم  ناهن  داهن  دـننک و 

ایادـخ.دندومن هیکت  حـلاص  لمع  ریغ  رب  هک  هدـم  رارق  ینانا  زا  دـندرک و  یلبنت  تیاهن  رد  دـندش و  تخب  هریت  هک  هدـم  رارق  یناسک 
ددرگ يرپس  ام  زا  هام  نیا  ات  ، هد يرای  يا  هدرک  بجاو  ام  رب  لمع  زا  هچنآ  ماجنا  رب  ار  ام  شخب و  یتمالس  اهیرامیب  زا  ار  ام  ياهندب 
يراد هدـنز  بش  يارب  ،و  هد يرای  شا  هزور  رب  ار  ام  ایادخ.میـشاب  هدرک  ادا  يا  هدومن  بجاو  ام  رب  هام  نیا  رد  ار  هچنآ  هک  یلاحرد 

ام رب  هام  نیا  رد  ار  تاکز  تخادرپ  ،و  زاسم مورحم  نارق  تئارق  زا  ،و  نادرگ باداش  ار  ام  هاـم  نیا  رد  زاـمن  يارب  ،و  رادـب قفوم  شا 
ایادخ.نک ام  يزور  ار  تلاح  يزور  زا  راطفا  ایادخ.نکم  هریچ  ام  رب  ار  تکاله  ، يرامیب ، یگتـسخ ، نمزم درد  ایادـخ.نادرگ  ناسآ 

ریدقت ام  يارب  تنامرف  زا  ار  هچنآ  ،و  نک راومه  ام  يارب  ار  نآ  هب  نتفای  تسد  يدومن  ام  تمـسق  هام  نیا  رد  تا  يزور  زا  هک  هچنآ 
زج ناروخم  ام  هب  ایادـخ.هد  رارق  اهیراکهزب  اهیرابنارگ و  زا  هدوب  ناهانگ  زا  هزیکاپ  كاـپ و  لـالح و  ار  نآ  ،و  نک ناـسآ  يا  هدرک 

ییاناد هک  يا  ، دزیماین رد  نآ  اب  اهرد  اهیگدولآ و  هک  ، نادرگ لالح  ام  يارب  ار  تا  يزور  ،و  مارح هن  دشاب و  دیلپ  هن  هک  كاپ  ياذغ 
زیچ ره  رب  هـکنآ  يا  ، ناـسحا هـب  شناگدـنب  رب  شخب  لـضف  يا  تـسا ، راکــشآ  روـما  هـب  شا  ییاـناد  دـننامه  ، ناـهنپ روـما  هـب  شا 

، نک ماهلا  ام  هب  ار  تدای  ، تسا هاگآ  اناد و  زیچ  ره  هب  ،و  تساناوت
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الب زا  ،و  هد نامقیفوت  يراوتـسا  هب  ،و  شاب نامیامنهار  یتسار  هب  ،و  ناسرب ار  ام  تا  یناـسآ  هب  7و  راد رانکرب  ار  ام  ام  رب  یتخـس  زا  و 
.رادب نامهاگن 

فرطرب وا  زج  ار  يدـب  يدـحا  ،و  دزرماین وا  زج  ار  گرزب  ناهانگ  هکنآ  يا  ، نک ظفح  اهاطخ  ناـهانگ و  نارگ  ياـهراب  زا  ار  اـم  و 
هب ،و  رادب هتفریذپ  ار  ام  ةزور  ،و  تسرف دورد  شکاپ  تیب  لها  دّـمحم و  رب  ، نامیرک نیرت  میرک  ،و  نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  ، دـیامنن

،و هتفر ـالاب  ار  ناـمتئارق  ،و  هتفریذـپ ار  اـم  يراد  هدـنز  بش  ،و  ینادردـق دروم  ار  اـم  شـشوک  نینچمه  ،و  هد شدـنویپ  اوـقت  یکین و 
هدامآ یناسآ  يارب  ار  ام  ،و  رادـب نامرانکرب  يراوشد  زا  ،و  نک تیادـه  يریخ  هب  تبقاع  هب  ار  ام  ،و  هد رارق  هدـش  تباجا  ار  نامیاعد 

ار نامیاهاطخ  ، شاب اونـش  ار  نامیاهاعد  ،و  ریذـپب ار  ام  زامن  هزور و  ،و  نک نادـنچود  ار  نامتانـسح  ،و  رب ـالاب  ار  ناـمتاجرد  ،و  زاـس
ام زا  ناضمر  هام  ات  هدـم ، رارق  ناهارمگ  ناگدـش و  بضغ  زا  ،و  هد رارق  راگتـسر  نالماع  زا  ار  ام  ،و  رذـگرد ناـمهانگ  زا  ،و  زرماـیب
رد ار  نامناهانگ  و  هزیکاپ ، نآ  رد  ار  نامرادرک  ،و  یـشاب هتفریذپ  نآ  رد  ار  نام  يراد  هدـنز  بش  اه و  هزور  هک  نانچ  ددرگ  يرپس 

و اهاعد ، ةدـننک  تباـجا  دوبعم  ییوت  نیقی  هب  ، یـشاب هتخاـس  ناوارف  يریخ  ره  زا  نآ  رد  ار  اـم  مهـس  ،و  هداد رارق  شزرمآ  دروم  نآ 
.زیچ ره  رب  هدننک  هطاحا  ییوت  ناگدنب و  هب  کیدزن  راگدرورپ 

[ ..دناوخب ار  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هدش  تیاور  هک  اعد  نیا  : مهدزاود ]

هام راگدرورپ  يا  ایادخ  دناوخب : هدمآ  « لابقا » باتک رد  هک  ار  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هدـش  تیاور  ياعد  بش  نیا  رد  : مهدزاود
تیادـه و زا  ینـشور  لـیالد  نآ  رد  ،و  يداتـسرف دورف  نآ  رد  ار  نآرق  هک  تسا  ناـضمر  هاـم  نـیا  ، نآرق ةدنتـسرف  ورف  يا  ، ناـضمر

لطاب زا  قح  ییاسانش 
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هب نآ  رد  ،و  رادب ملاس  ام  يارب  ار  نآ  ایادخ  ، هد نام  يرای  شا  يراد  هدنز  بش  رب  ،و  نک ام  بیصن  ار  نآ  ةزور  ایادخ.يداتسرف  ورف 
یم رّدـقم  ینک و  یم  مکح  هچنآ  رد  ،و  ریگب لـیوحت  اـم  زا  لـماک  تمالـس  یناـسآ و  رد  شیوخ  يوس  زا  ار  نآ  هد و  یتمالـس  اـم 

دریذپ یمن  تشگرب  هک  یمکح  نا  زا  ، ردـق بش  رد  تا  هنامیکح  رما  زا  ینک  یم  ادـج  هچنا  رد  ،و  شیوخ یمتح  نامرف  زا  ینادرگ 
،و هتفریذـپ ناشیعـس  ،و  لوـبق ناـشّجح  هک  ناـنآ  ، یـسیونب تمرتـحم  ۀـناخ  ناـیجاح  زا  ار  اـم  هک  اـمرف  رّرقم  ، دوـش یمن  نوـگرگد  و 

.تسا هدش  هتفرگ  هدیدان  ناشیاهیدب  ،و  هتشگ هدیزرمآ  ناشناهانگ 

.یشخب تعسو  نم  رب  تلالح  يزور  زا  ،و  ینادرگ ینالوط  ار  مرمع  هک  امرف  رّرقم  ییامن  یم  رّدقم  ینک و  یم  مکح  هچنآ  رد  و 

[ دناوخب ار  هیداجس  هلماک  ۀفیحص  مراهچ  لهچ و  ياعد  : مهدزیس ]

.دناوخب ار  هیداجس  هلماک  ۀفیحص  مراهچ  لهچ و  ياعد  : مهدزیس

[ دناوخب ار  ینالوط  رایسب  ياعد  نیا  : مهدراهچ ]

.تسا ینالوط  رایسب  ییاعد  ،و  هدومرف لقن  « لابقا » باتک رد  دّیس  هک  ار  « ...ناضمر رهش  اذه  ّنا  ّمهّللا  » یلاع دناوخب  : مهدراهچ

[ ...دندناوخ یم  بش  نیا  رد  ربمغیپ  هک  ار  ییاعد  نیا  دناوخب  : مهدزناپ ]

تیاده و زا  يراکشآ  لیالد  ار  نآ  ،و  يداتسرف ورف  ار  نآرق  نآ  رد  هک  یهام  ، دش دراو  ناضمر  هام  هنیآ  ره  ایادخ  : دناوخب : مهدزناپ
ام زا  ار  نآ  امرف و  نامیرای  شیاهزامن  هزور و  رب  ،و  نک اطع  تکرب  ام  هب  ناضمر  هام  رد  دـنوادخ.يداد  رارق  لطاب  زا  قح  ییاسانش 

.دندناوخ یم  ار  اعد  نیا  دیسر  یم  ناضمر  هام  یتقو  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هدش  تیاور.زیذپب 

[ ...دناوخب (ص) لوسر ترضح  زا  يورم  هک  ار  اعد  نیا  زین  :و  مهدزناش ]

: دندناوخ یم  ار  اعد  نیا  ناضمر  هام  لوا  بش  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدش  تیاور  زین  :و  مهدزناش

،و شخب ورین  نام  يراد  هدـنز  بش  هزور و  رب  ار  ام  ایادـخ.تشاد  یمارگ  ار  ام  كراـبم  هاـم  يا  وت  ۀلیـسو  هب  هک  ار  يادـخ  ساـپس 
يزاین یب  وت  ،و  تسین يدنزرف  تیارب  سپ  يا  هناگی  وت  ایادخ  ، نادرگ نامزوریپ  نارفاک  رب  ،و  نک راوتسا  ار  نام  ياهماگ 
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،و ما هدـنب  نم  ـالوم و  ییوت  ،و  متـسدیهت نم  زاـین و  یب  ییوت  ،و  دـنکن تزیزع  يزیچ  زیزع و  ییوت  ،و  دـشاب یمن  تیارب  یهیبش  سپ 
وت زا  ، ما هدرم  نم  هدنز و  ییوت  ،و  ما هدیرفآ  نم  هدننیرفآ و  ییوت  ،و  مراکاطخ نم  نابرهم و  ییوت  ،و  مراکهنگ نم  هدـنزرمآ و  ییوت 

.ییاناوت زیچ  ره  رب  وت  انامه  ، يرذگرد نم  زا  ،و  ینک محر  نم  هب  يزرمایب و  ارم  هک  ترهم  هب  منک  یم  تساوخرد 

[ دناوخب ریبک  نشوج  ياعد  : مهدفه ]

.تشذگ هام  زاغآ  رد  ریبک  نشوج  ياعد  ندناوخ  بابحتسا  نایب  ۀحفص 147] ] لّوا باب  رد  : مهدفه

[ دناوخب ار  جح  ياعد  : مهدجیه ]

.دناوخب تشذگ  هام  لوا  رد  هک  ار  جح  ياعد  : مهدجیه

[ ...دناوخب ار  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  هک  اعد  نیا  توالت  عورش  زا  لبق  دیامن و  توالت  ترثک  : مهدزون ]

مالّـسلا هیلع  قداص  ماما  هک  هدـش  تیاور  ،و  تسا هتـسیاش  نآرق  توالت  ترثک  دوش  یم  عورـش  ناـضمر  هاـم  هک  یماـگنه  : مهدزون
: دندناوخ یم  ار  اعد  نیا  نآرق  توالت  زا  شیپ 

لزان ( شنادـناخ وا و  رب  ادـخ  دورد  ) هّللا دـبع  نب  دّـمحم  تلوسر  رب  وت  يوس  زا  هک  تسوت  باـتک  نیا  هک  مهد  یم  یهاوگ  ایادـخ 
وت نیب  يا  هتسویپ  ۀتشر  و  يداد ، رارق  تناگدنب  يارب  ییامنهار  دوخ  يوس  زا  ار  نآ  ، تربمایپ نابز  رب  تسوت  يایوگ  نخس  ،و  هتشگ
نآ رد  ار  مدـناوخ  ،و  تداـبع نآ  رد  ار  مهاـگن  ایادـخ  ، ما هدرک  زاـب  مـیور  شیپ  رد  ار  تباـتک  ناـمیپ و  ایادــخ.تسوت  ناگدــنب  و 
زا ،و  دـنریگ زردـنا  نآرق  رد  تیاهدـنپ  ناـیب  زا  هک  هد  رارق  یناـسک  زا  ارم  ،و  هدـب رارق  زومآ  تربـع  نآ  رد  ار  ما  هشیدـنا  ،و  هشیدـنا

رارق ّربدـت  یب  ندـناوخ  ار  مندـناوخ  ،و  هنم هدرپ  ما  هدـید  رب  و  نزم ، رهم  مشوگ  رب  نآ  توالت  ماگنه  ،و  دـنیامن يرود  تیاهینامرفان 
،و يربخ یب  نآ  رد  ار  مهاگن  ،و  مشاب تنید  نیناوق  ةدـنریگرب  ،و  منک ّربدـت  شماکحا  تایآ و  رد  هک  هد  مرارق  ناـنچ  نآ  هکلب  ، هدـم

، هدم رارق  لطاب  هدوهیب و  ار  متئارق 
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يدوـب هدرک  تباـتک  مـکح  زا  ار  هـچنآ  ایادــخ  دــندناوخ  یم  ار  اـعد  نـیا  دــیجم  نآرق  تـئارق  زا  سپ  و.ناــبرهم  ،و  فؤر ییوـت 
ایادخ راگدرورپ  يا  تسوت  ۀتسیاش  ساپس  سپ  ، يدرک لزان  ( شنادناخ وا و  رب  ادخ  دورد  ) تیوگتـسار ربمایپ  رب  هک  یباتک  ، مدناوخ

ار نآ  ،و  دـنروآ یم  ناـمیا  شهباـشتم  مکحم و  هـب  ، دنرامـش یم  مارح  ار  شمارح  لـالح و  ار  شلـالح  هـک  هد  رارق  یناـسک  زا  ارم 
الاـب تشهب  هاـگیاج  نیرترب  رد  دـناوخ  یم  هـک  يا  هـیآ  ره  هـب  ار  وا  هـک  هد  رارق  یناـسک  زا  ارم  ،و  نادرگ متماـیق  ربـق و  رد  سنوـم 

.نایناهج راگدرورپ  يا  نیمآ  ، يرب

[ لّوا زور  لامعا  ]

هراشا

: تسا ّبحتسم  لمع  دنچ  نآ  رد  : لّوا زور 

[ يراج بآ  رد  لسغ  : لّوا ]

اـهدرد و ۀـمه  زا  ینمیا  ثعاـب  لاـس  لوط  ماـمت  رد  هک  ، بآ تسد  فـک  یـس  نتخیر  رـس  رب  ،و  يراـج بآ  رد  ندوـمن  لـسغ  : لّوا
.تساهیرامیب

[ دنزب شیوخ  يور  هب  بالگ  زا  یفک  : مود ]

زا لاس  نآ  رد  ات  ، دـلامب دوخ  رـس  هب  مه  يردـق  دـبای و  تاجن  یناشیرپ  يراوخ و  زا  ات  ، دـنزب شیوخ  يور  هب  بـالگ  زا  یفک  : مود
.ددرگ نمیا  [ هنیس يرامیب  ینعم  هب  ، ماسرب : اه هخسن  یخرب  رد  ] ماسرس

[ دروآ اجب  ار  هام  لوا  زامن  تعکر  ود  : مّوس ]

.دهدب هقدص  دروآ و  اجب  ار  هام  لوا  زامن  تعکر  ود  : مّوس

[ ...تیفیک نیا  هب  دناوخب  زامن  تعکر  ود  : مراهچ ]

يرگید ةروس  ره  »و  دمح » ةروس مود  تعکر  رد  ار و  « انحتف ّانا  و« دـمح » » ياه هروس  لوا  تعکر  رد  ، دـناوخب زامن  تعکر  ود  : مراهچ
.دشاب ادخ  هانپ  رد  هدنیآ  لاس  ات  ،و  دزاس رود  وا  زا  ار  اهیدب  لاس  نآ  رد  یلاعت  قح  ات  ، دناوخب دهاوخب  هک  ار 

[ ...دناوخب ار  اعد  نیا  رجف  عولط  زا  سپ  : مجنپ ]

: دناوخب ار  اعد  نیا  رجف  عولط  زا  سپ  : مجنپ

تیاده و زا  ینشور  لیالد  ،و  مدرم تیاده  يارب  نآ  رد  ار  نآرق  ،و  يا هدومن  بجاو  ام  رب  ار  شا  هزور  وت  ، دیـسر ناضمر  هام  ایادخ 
تفایرد تمالـس  هب  ام  زا  ار  هام  نیا  و  ریذـپب ، ام  زا  ار  نآ  ،و  نک يرای  شا  هزور  رب  ار  ام  ایادـخ.يا  هدرک  لزاـن  لـطاب  زا  ییاـسانش 
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.ییاناوت زیچ  ره  رب  وت  انامه  ، رادب ملاس  تیفاع  یناسآ و  رد  شیوخ  يوس  زا  ام  يارب  ار  نآ  ،و  نک

[ دناوخب هدناوخن  لبق  بش  رد  رگا  ار  هلماک  ۀفیحص  مراهچ  لهچ و  ياعد  : مشش ]

.دناوخب هدناوخن  لبق  بش  رد  رگا  ار  هلماک  ۀفیحص  مراهچ  لهچ و  ياعد  : مشش

[ ...دسرن وا  هب  دناسرب  ررض  شندب  ای  نید  هب  هک  یتفآ  یهارمگ و  هنتف و  لاس  نآ  رد  هک  دناوخب  ار  اعد  نیا  : متفه ]

خیش هک  هدومرف  « داعملا داز  » رد یسلجم  ۀمّالع  : متفه
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كرابم هام  رد  : دومرف مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  هک  دنا  هدرک  تیاور  حیحص  دنـس  هب  نارگید  یـسوط و  خیـش  ینیلک و 
ياضر يارب  ار  اعد  نیا  هکره  : دومرف ،و  ناوخب ار  اعد  نیا  دـنا  هدـیمهف  املع  هک  نانچ  هام  نیا  لوا  زور  ینعی  ، لاس زاغآ  رد  ناـضمر 

وا هب  دناسرب  ررض  شندب  ای  نید  هب  هک  یتفآ  یهارمگ و  هنتف و  لاس  نآ  رد  ، دناوخب ایر  دنسپان و  ضارغا  اب  یگتخیمآ  نودب  ،و  ادخ
: تسا نیا  اعد  و.دیامن  یم  ظفح  دوش  یم  عقاو  لاس  نآ  رد  اهالب  زا  هچنآ  ّرش  زا  ار  وا  یلاعت  قح  ،و  دسرن

هب و  هتفرگ ، ارف  ار  زیچ  همه  هک  تتمحر  هب  ،و  هدـش نتورف  شربارب  رد  زیچ  همه  هک  تماـن  نآ  هب  منک  یم  تساوخرد  وـت  زا  ایادـخ 
شربارب رد  زیچ  همه  هک  تیورین  هب  ،و  هتـشگ هریچ  زیچ  همه  رب  هک  تتّزع  هب  ،و  هدوـمن عـضاوت  شناتـسآ  رد  زیچ  همه  هـک  تـتمظع 

زا شیپ  لوا  يا  ، سودـق يا  ، رون يا  ، هتفرگ ارف  ار  زیچ  همه  هک  تملع  هب  ،و  هتـشگ بلاغ  زیچ  همه  رب  هک  تتوربج  هب  ،و  هتفای عوضخ 
اهتمعن هک  ار  یناهانگ  زرمایب  نم  زا  تسرف و  دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  ، نابرهم يا  ، ادخ يا  ، زیچ ره  زا  سپ  یقاب  يا  ، زیچ ره 

،و دـنک یم  عطق  ار  وت  هب  دـیما  هک  ار  یناهانگ  زرمایب  و  دتـسرف ، یم  ورف  ار  اه  هنیک  هک  ار  یناهانگ  زرماـیب  ،و  دزاـس یم  نوگرگد  ار 
هب مدرم  هک  ار  یناهانگ  زرمایب  ،و  دـنادرگ یمرب  ار  اعد  هک  ار  یناهانگ  زرمایب  ،و  دزاـس یم  هریچ  ار  نانمـشد  هک  ار  یناـهانگ  زرماـیب 

ار اه  هدرپ  هک  ار  یناهانگ  زرمایب  ،و  دراد یم  زاب  ار  نامـسآ  شراب  هک  ار  یناـهانگ  زرماـیب  ،و  دـنوش یم  ـالب  لوزن  راوازـس  نآ  ببس 
زرمایب ،و  ددرگ یم  ینامیـشپ  ببـس  هک  ار  یناهانگ  زرمایب  ،و  دـنکفا یم  باتـش  يدوبان  رد  هک  ار  یناهانگ  زرماـیب  ،و  دـنز یم  راـنک 

زور بش و  رد  هچنآ  ّرش  زا  ارم  ،و  تسا ریذپان  ذوفن  هک  یهرز  ناشوپب  نم  رب  ار  تمکحم  هرز  ،و  درد یم  ار  اه  هدرپ  هک  ار  یناهانگ 
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هچنآ ،و  هناگتفه ياهنیمز  راگدرورپ  ،و  هناگتفه ياهنامـسآ  راگدرورپ  ایادخ.شخب  تیفاع  منک  یم  رذـح  نآ  زا  لاس  نیا  ةدـنیآ  و 
لیفارـسا و راگدرورپ  ،و  میظع نآرق  »و  دـمح » ةروس راـگدرورپ  ،و  گرزب شرع  راـگدرورپ  ،و  تساـهنآ ناـیم  هچنآ  ،و  تساـهنآ رد 
هب مهاوخ  یم  وت  زا  ، ناربمایپ شخب  نایاپ  نالوسر و  ياقآ  شنادـناخ ) وا و  رب  ادـخ  دورد  ) دّـمحم راگدرورپ  ،و  لـییربج لـییاکیم و 

ار يزودـحم  ره  ،و  ینک یم  لّضفت  گرزب  تمعن  هب  هک  ییوت  گرزب  يا  ، يداهن مان  نآ  هب  ار  دوخ  هچنآ  قح  هب  تکاپ و  تاذ  قح 
یهاوخب هک  يراک  ره  ،و  يزاس یم  نادـنچود  دایز  مک و  هب  ار  اهیکین  ،و  ییاـمن یم  اـطع  ار  يا  هتـسجرب  تمعن  ره  ،و  ینک یم  عفد 

نم رب  ار  ترتس  سابل  لاـس  نیا  ةدـنیآ  رد  و  تسرف ، دورد  شتیب  لـها  دّـمحم و  رب  ، ناـبرهم يا  ، ادـخ يا  اـناوت  يا  ، یهد یم  ماـجنا 
گرزب ،و  تتمارک فیرـش  ،و  تیدونـشخ هب  ارم  ،و و  رادـب متـسود  تا  یتـسود  هب  ،و  زاـس باداـش  تروـن  هـب  ار  ما  هرهچ  ،و  ناـشوپب

،و ییامرف یم  اطع  تناگدـنب  زا  يا  هدـنب  هب  هک  يزیچ  نیرتهب  تسوت و  دزن  هک  يزیچ  نیرتهب  زا  نک  اـطع  نم  هب  ،و  ناـسرب تیاـطع 
ره ياـناد  يا  ، ناـهنپ يوگتفگ  ره  رد  رـضاح  يا  ، تیاکـش ره  هاـگیاج  يا  ، ناـشوپب نم  رب  یتسردـنت  تیفاـع و  ساـبل  نیا  رب  نوزفا 

نید رب  ،و  وا ترطف  رب  میهاربا و  نییآ  رب  ارم  ، رذگرد وکین  يا  تشذگ  راوگرزب  يا  ، یهاوخ هک  هنوگ  نآ  اهالب  ةدننک  عفد  يا  ، ناهن
نمـشد ،و  تیایلوا رادتـسود  هک  یلاحرد  ناریمب  ، ناریمب اه  گرم  نیرتهب  رب  ،و  وا شور  و  داب ) شنادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  ) دّـمحم

ای لمع  ره  بناج  هب  ،و  راد رانکرب  دنک  یم  مرود  وت  زا  هک  يرادرک  ای  راتفگ  ای  راک  ره  زا  لاس  نیا  رد  ارم  ایادخ.مشاب  تنانمشد 
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راتفگ ای  لمع  ره  زا  ارم  رادزاب  ،و  نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  ، امن بلج  دنک  یم  کیدزن  وت  هب  لاس  نیا  رد  ارم  هک  يرادرک  ای  راتفگ 
نیا زا  مسرت  ، مکانمیب دوخ  رب  رطاخ آ  هب  تمـشخ  زا  ،و  مسرت یم  شراـبنایز  ماجنارـس  زا  نم  ،و  دـنز یم  رـس  نم  زا  هک  يرادرک  اـی 

ناـبرهم يا  فطلرپ  يا  ، مدرگ مراد  وت  شیپ  هک  يا  هرهب  یتساـک  راوازـس  هجیتـن  رد  ینادرگب  نم  زا  ار  تا  هناـمیرک  يور  هک  تسا 
نم رب  تتمارک  زا  ،و  ناـشوپب نم  رب  ار  یتسردـنت  هدرپ  ،و  هد رارق  دوـخ  تیاـمح  هاـنپ و  ظـفح و  رد  ارم  لاـس  نـیا  ةدـنیآ  رد  ایادـخ 
رارق تا  هتـشذگ  يایلوا  زا  ناگتـسیاش  وریپ  ارم  ایادـخ.تسین  وت  زج  يدوبعم  ،و  وت ياـنث  تسا  گرزب  ،و  وت هاـنپ  تسا  زیزع  ، شخبب

میاطخ و هکنیا  زا  مروآ  یم  هانپ  وت  هب  ایادـخ  ، هد مرارق  تفگ  تسار  وت  فرط  زا  نانآ  زا  هکنآ  میلـست  ،و  اـمرف مقحلم  ناـنآ  هب  ،و  هد
نم و نیب  اهنیا  ۀمه  ۀـجیتن  رد  ، دـنک هطاحا  نم  رب  توهـش  هب  ما  یمرگرـس  ،و  مسوه اوه و  زا  يوریپ  ،و  مسفن رب  يور  هدایز  ،و  ممتس

لمع ره  يارب  ارم  ایادخ.مریگ  رارق  تا  هنیک  مشخ و  ضرعم  رد  ،و  موش شومارف  وت  دزن  نم  ،و  ددرگ راوید  تا  يدونـشخ  تمحر و 
تربماـیپ زا  هک  ناـنچ  ایادـخ.نک  کـیدزن  تبرق  ماـقم  هب  ارم  ،و  رادـب قـفوم  يدوـش  دونـشخ  نم  زا  نآ  ببـس  هـب  هـک  يا  هتـسیاش 

،و يدودز ار  شمغ  ،و  يدومن فرطرب  ار  شهودـنا  ،و  يدرک تیاـفک  ار  شنمـشد  زا  ساره  ( شنادـناخ وا و  رب  ادـخ  دورد  ) دّـمحم
هنتف ضارما و  تافآ و  لاس و  نیا  ساره  هنوگ  نامه  هب  ایادـخ.يدروآ  نایاپ  هب  شیارب  ار  تنامیپ  ،و  يدرک اـفو  وا  هب  ار  تا  هدـعو 

تمعن شزیر  ندرک  لماک  اب  ، تیفاع لامک  هب  ارم  تتمحر  هب  ،و  نک تیافک  نم  زا  نآ  رد  ار  تشیعم  یگنت  اههودنا و  رورش و  اه و 
ناسرب مرمع  نایاپ  ات  نم  رب 
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وت زا  ،و  تسا هدومن  هانگ  هب  فارتعا  هدش و  هدنامرد  هتشاد و  اور  متـس  هدرک و  دب  هک  یـسک  تساوخرد  منک  یم  تساوخرد  وت  زا 
تناگتـشرف راوگرزب  هدومن و  تبث  تنانابهگن  ار  اهنآ  هک  ، هتـشذگ نم  رب  ناـهانگ  زا  هچنآ  زا  يزرماـیب  ارم  هک  منک  یم  تساوخرد 

يا ، هدنـشخب يا  ، ادـخ يا  ، يراد هاـگن  ناـهانگ  زا  ارم  رمع  ناـیاپ  اـت  ، هدـنام یقاـب  مرمع  زا  هـچنآ  رد  ایادـخ  هـکنیا  دـنا و  هدرمـشرب 
تیانع نم  هب  مدومن  تبغر  وت  بناج  هب  نآ  بلط  رد  ،و  متساوخ وت  زا  هچنآ  ره  ،و  تسرف دورد  دّمحم  تیب  لها  دّمحم و  رب  ، نابرهم

نبا دّیـس  : دیوگ ریقف.نانابرهم  نیرت  نابرهم  يا  ، يدـش تباجا  راد  هدـهع  میارب  يداد و  نامرف  نتـساوخ  هب  ارم  وت  هک  یتسردـب  ، امرف
.تسا هدرک  رکذ  هام  لّوا  بش  لامعا  رامش  رد  ار  اعد  نیا  سوواط 

[ مشش زور  لمع  تبسانم و  ]

ۀنارکش يارب  هک  : هدرک تیاور  دّیس  ، دندرک تعیب  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  اب  مدرم  ، کی تسیود و  لاس  رد  يزور  نینچ  رد  : مشش زور 
.دنناوخب « دیحوت » ةروس هبترم  جنپ  تسیب و  « دمح » زا سپ  تعکر  ره  رد  ، دنرآ اجب  زامن  تعکر  ود  زور  نیا  رد  تمعن  نیا 

[ مهدزیس بش  لامعا  ]

هراشا

تسا و [ هام مهدزناپ  مهدراهچ و  ، مهدزیس ياهبـش  زا  دنترابع  هک  كانبات  نشور و  ياهبـش  ینعی  ] ضیب ياهبـش  زاغآ  : مهدزیـس بش 
: تسا بحتسم  لمع  هس  نآ  رد 

[ لسغ : لّوا ]

ندرک لسغ  : لّوا

[ ...تیفیک نیا  هب  زامن  تعکر  راهچ  : مود ]

دیحوت ةروس  راب  جنپ  تسیب و  و  دمح » » ةروس راب  کی  تعکر  ره  رد  ، دناوخب زامن  تعکر  راهچ  : مود

[ ...تیفیک نیا  هب  زامن  تعکر  ود  : موس ]

»و سی » ياه هروس  « دـمح » ةروس زا  سپ  تعکر  ره  رد  ، دـش نایب  نابعـش  بجر و  مهدزیـس  بش  لامعا  رد  هک  ، زاـمن تعکر  ود  : موس
رد و.دناوخب  ار  « دحا هّللا  وه  لق  و« ُْکلُْملا » ِهِدَِیب  يِذَّلا  َكَرا�بَت  »

[ مهدراهچ بش  لامعا  ]

ياعد حرش  رد  ۀحفـص 37] ] شیپ تاحفـص  رد  هک  مالـس  ود  اب  تعکر  راهچ  تروص  هب  دوش  یم  هدناوخ  زامن  نیا  : مهدراهچ بش 
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تارطق دادعت  هب  دنچره  دوش  یم  هدـیزرمآ  شناهانگ  ، دـناوخب ناضمر  هام  ضیبلا  مایا  رد  ار  نآ  هک  ره  هک  ، تشذـگ نآ  نایب  ریجم 
.دشاب نابایب  گیر  ،و  ناتخرد گرب  ،و  ناراب

[ مهدزناپ بش  لامعا  ]

هراشا

: تسا ّبحتسم  لمع  دنچ  نآ  رد  ،و  تسا تکربرپ  ياهبش  زا  : مهدزناپ بش 

[ لسغ : لّوا ]

.ندرک لسغ  : لّوا

[ مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  ترایز  : مّود ]

.مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  ترایز  : مّود

[ ...تیفیک نیا  هب  زامن  تعکر  شش  : موس ]

ُْکلُْملا ِهِدَِیب  يِذَّلا  َكَرا�بَت   » »و سی » ياه هروس  « دمح » ةروس زا  سپ  تعکر  ره  رد  هک  زامن  تعکر  شش  : موس
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.دوش هدناوخ  « دحا هّللا  وه  لق  و«

[ ...تیفیک نیا  هب  زامن  تعکر  دص  : مراهچ ]

رد دـیفم  خیــش.دوش  هدـناوخ  « دـیحوت » ةروـس هـبترم  هد  « دــمح » ةروـس زا  سپ  تـعکر  ره  رد  ، دــناوخب زاـمن  تـعکر  دــص  : مراـهچ
وا يوس  هب  هتشرف  هد  یلاعت  قح  دروآ  اجب  ار  لمع  نیا  هکره  هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  زا  « هعنقم » باتک

نمیا خزود  باذع  زا  ار  وا  هک  ، دتسرف یم  هتشرف  یس  وا  گرم  ماگنه  ،و  دننک رود  وا  زا  یمدآ  يرپ و  زا  ار  شنانمشد  ات  ، دتسرف یم 
.دننک

[ مالسلا هیلع  نیسح  ماما  رهطم  ربق  رانک  رد  روضح  : مجنپ ]

ماما ربق  رانک  ناضمر  هام  ۀمین  بش  رد  هک  یسک  قح  رد  ییامرف  یم  هچ  : دندیسرپ مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  هدش  تیاور  : مجنپ
زامن تعکر  هد  اشع  زامن  زا  سپ  ناضمر  هام  ۀمین  بش  رد  هک  یسک  لاح  هب  اشوخ  : دومرف ترضح  ؟ دوش رضاح  مالّسلا  هیلع  نیسح 

هد « دـمح » ةروـس زا  سپ  تعکر  ره  رد  دـناوخب  ،و  دـشاب یم  بـش  ۀـلفان  زا  ریغ  زاـمن  نـیا  هـتبلا  ، دروآ راـجب  ترـضح  نآ  ربـق  راـنک 
ات دورن  اـیند  زا  ،و  دـنک یم  تـبث  شتآ  زا  هتفاـی  تاـجن  ار  وا  ادـخ  ، دربـب هاـنپ  خزود  شتآ  زا  یلاـعت  يادـخ  هـب  ،و  ار « دـیحوت » هـبترم

.دننک یم  نمیا  شتآ  زا  ار  وا  هک  یناگتشرف  زین  ،و  دنهد یم  تراشب  تشهب  هب  ار  وا  هک  دنیبب ، باوخ  رد  ار  یناگتشرف 

[ ناضمر هام  ۀمین  زور  تبسانم  ]

،و دـش عقاو  مالّـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ترـضح  تداعـساب  تدالو  يرجه  مود  لاس  رد  يزور  نینچ  رد  : ناضمر هام  ۀـمین  زور 
املع زا  روهـشم  اما  ، هدوب يرجه  جنپ  دون و  دص و  لاس  رد  يزور  نینچ  رد  مالّـسلا  هیلع  یقت  دّمحم  ماما  تدالو  : هدومرف دیفم  خیش 
زور نیا  رد  اهششخب  تاقدص و  نداد  ،و  تسا یفیرش  رایسب  زور  زور  نیا  تروص  ره  هب  ، تسا هدوب  زور  نیا  ریغ  رد  نآ  هک  دننآرب 

.دراد رایسب  تلیضف 

[ مهدفه بش  لامعا  تبسانم و  ]

نآ يادرف  و  دندش ، وربور  ردـب  هقطنم  رد  شیرق  نارفاک  اب  ادـخ  لوسر  هاپـس  بش  نآ  رد  ، تسا یکرابم  رایـسب  بش  : مهدـفه بش 
نیمه هب  ، دوب مالسا  تاحوتف  نیرتگرزب  زا  يزوریپ  نآ  ،و  درک زوریپ  نیکرشم  رب  ار  ترـضح  نآ  هاپـس  ادخ  ،و  تفرگرد ردب  گنج 
شبش رد  نینچمه  و  تسا ، بحتسم  رایـسب  قح  هاگرد  هب  رایـسب  يرازگرکـش  هارمه  ، يزور نینچ  رد  هقدص  : دنا هدومرف  املع  رطاخ 

بـشما : دومرف شنارای  هب  ردب  بش  رد  ادخ  لوسر  هک  هدش  دراو  رایـسب  تایاور  : دـیوگ فلؤم.دراد  رایـسب  تلیـضف  تدابع  لسغ و 
مالّـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  ! دندرکن راک  نیا  هب  مادـقا  کیچیه  هدومن و  توکـس  نارای  ؟ دروایب بآ  هاچ  زا  ام  يارب  دورب  هک  تسیک 

داب ،و  دوب درس  یبش  ، بش نآ  ، تفر نوریب  تشادرب و  یکشم  بآ  بلط  يارب 
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ات تفاین  يولد  ترضح  ،و  کیرات قیمع و  رایسب  دوب  یهاچ  ، دیـسر بآ  هاچ  هب  ، دوب هتفرگ  ارف  ار  اج  همه  یکیرات  دیزو و  یم  يدنت 
یتخـس داب  هاگان  درک  تکرح  مالـسا  يودرا  بناج  هب  ، دـمآ نوریب  هدرک  رپ  ار  کشم  ،و  دـش هاچ  دراو  راچان  هب  دریگب  بآ  هاچ  زا 
تخـس داـب  ناـهگان  هک  داد  همادا  شتکرح  هب  تساوخرب و  سپـس  ، دـش فرطرب  اـت  ، تسـشن نآ  یتخـس  زا  ترـضح  نآ  هک  ، دـیزو
مالـسا هاپـس  يوس  هب  تساخرب و  نوچ  ، تفرگ مارآ  مه  داب  نآ  ات  تسـشن  هراـبود  ترـضح  نآ  ، تفرگ ندـیزو  نآ  دـننام  يرگید 
مالــسا ربماـیپ  هـب  ار  دوـخ  ، داـب نتــسشن  ورف  زا  سپ  تســشن و  ترــضح  نآ  ، دــیزو تروـص  ناـمه  هـب  يداـب  زاــب  ، درک تـکرح 

ارف هزرل  ارم  دوب و  تخس  رایـسب  هک  تفرگ  ندیزو  يداب  هبترم  هس  درک  ضرع  ؟ يدمآ رید  ارچ  نسحلا  ابا  ای  : دومرف ترـضح  ، دناسر
راب : دومرف ، متـسنادن : درک ضرع  ؟ دندوب هچ  اهنآ  یتسناد  ایآ  یلع  ای  : دومرف ربمایپ.دوب  اهداب  نتـسشن  ورف  رطاخب  مندـمآ  رید  تفرگ و 

درک و مالس  وت  رب  هک  هتشرف  رازه  اب  دوب  لییاکیم  مود  راب  دندرک و  مالس  درک و  مالـس  وت  رب  هک  هتـشرف  رازه  اب  دوب  لیئربج  تسخن 
لزان ام  هب  نداد  يرای  يارب  نانآ  دـندرک و  مالـس  درک و  مالـس  وت  رب  هک  هتـشرف  رازه  اـب  دوب  لیفارـسا  نآ  زا  سپ  ،و  دـندرک مـالس 
هراشا ، هدوب ( یگدنزارب لامک و  ) تبقنم هس  رازه و  هس  نینمؤملا  ریما  يارب  بش  کی  رد  هتفگ  هک  یـسک  نآ  لوق  : دیوگ ریقف.دـندش 

هدرک هراشا  انعم  نیا  هب  دوخ  ةدیصق  رد  ترضح  نآ  حدم  رد  يریمح  دّیس  تسا و  بش  نیمه  هب 

شدوجو * بلاط یبا  نب  یلع  هک  یتسرد  هب  تسا * لوئسم  تفگ  هچنآ  ربارب  رد  صخش  *و  مروخ یم  دنگوس  شیاهتمعن  ادخ و  هب 
یم رارف  هصرع  زا  ناـناولهپ  *و  تـخورفا یم  ار  گـنج  روـنت  اـه  هزین  قرب  یتـقو  ، دوـب نـینچ  تـسا * هدـش  هتـشرس  یکین  اوـقت و  رب 
هچب نایم  رد  نارغ  ریـش  نتفر  هار  دننام  هدش * یلقیـص  زیت  نآ  رب  ریـشمش  * دوب شتـسد  رد  تفاتـش و  یم  فیرح  بناج  هب  دندرک *

درک مالس  لییربج  لییاکیم و  * وا رب  یبش  رد  هک  تسا  نامه  یلع  هدروآ * نادیم  هب  راکش  يارب  هشیب  زا  ار  اهنآ  هک  * شیاه
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ایوگ * دندش لزان  ندناسر  يرای  يارب  ردـب  بش  رد  لیفارـسا * ناشلابند  هب  هتـشرف و  رازه  اب  * لییربج هتـشرف و  رازه  هارمه  لییاکیم 
دندوب لیبابا  ناغرم  نانآ 

[ ردق ياهبش  لامعا  تلیضف و  ]

[ مهدزون بش  تلیضف  ]

نآ تیلضف  یبوخ و  هب  یبش  ، لاس لوط  رد  هک  تسا  یبش  نآ  ردق  بش  ،و  تسا ردق  ياهبش  زاغآ  تمظع  اب  بش  نیا  : مهدزون بش 
،و دریگ یم  تروص  بش  نیا  رد  لاـس  روما  ریدـقت  ،و  تسا رتـهب  هاـم  رازه  لوط  رد  لـمع  زا  بش  نیا  رد  لـمع  ،و  دوش یمن  تفاـی 
( جع ) نامز ماما  رضحم  هب  ،و  دنیآ یم  دورف  نیمز  هب  راگدرورپ  نذا  هب  بش  نیا  رد  ، تسا یهلا  ناگتشرف  مظعا  هک  حور  ناگتشرف و 

.دنراد یم  هضرع  ترضح  نآ  رب  هدش  رّدقم  درف  ره  يارب  هک  ار  هچنآ  دنسر و  یم 

[ تسا عون  ود  رب  ردق  بش  لامعا  ]

: تسا عون  ود  رب  ردق  ياهبش  لامعا  و 

.تسا ردق  ياهبش  زا  کی  ره  هب  صوصخم  هک  یلامعا  رگید  ،و  داد ماجنا  دیاب  بش  هس  ره  رد  هک  یلامعا  یکی 

([ داد ماجنا  دیاب  بش  هس  ره  ) كرتشم لامعا  : لّوا ]

: تسا لمع  دنچ  نآ  ،و  داد ماجنا  دیاب  بش  هس  ره  رد  هک  تسا  یلامعا  : لّوا

[ لسغ : لّوا ]

لـسغ اب  ار  ماش  زامن  هک  ، دریگ ماجنا  باتفآ  بورغ  ماگنه  رد  اهبـش  نیا  لسغ  تسا  رتهب  هدومرف  یـسلجم  ۀـمّالع.ندرک  لـسغ  : لّوا
.دناوخب

(...[ هللا وه  لق  تفه  ) تیفیک نیا  هب  زامن  تعکر  ود  : مود ]

هبترم داـتفه  زاـمن  زا  تغارف  زا  سپ  ،و  هدـناوخ « دـیحوت » هبترم تفه  «، دـمح » ةروـس زا  سپ  تعکر  ره  رد  هک  زاـمن  تـعکر  ود  : مود
.ربخ رخآ  ات  ، دزرمایب ار  شردام  ردپ و  وا و  ادخ  ات  دزیخنرب  ياج  زا  هک  : تسا يوبن  تیاور  رد  هیلا  بوتا  هّللا و  رفغتسا  ، دیوگب

[ ...دبوگب ار  تاملک  نیا  دهد و  رارق  تروص  لباقم  ار  نآرق  : موس ]

: دیوگب هتفرگ و  دوخ  ربارب  رد  دنک و  زاب  ار  دیجم  نآرق  : موس

ياـهمان ،و  ترت تگرزب  ماـن  تسا  نآ  رد  ،و  تسا نآ  رد  هچنآ  ،و  تا هدـش  لزاـن  باـتک  قح  هب  منک  یم  تساوخرد  وـت  زا  يادـخ 
دراد هک  تجاـح  ره  سپـس.یهد  رارق  خزود  شتآ  زا  ناگدـشدازآ  زا  ارم  هکنیا  ، شخبدـیما تسا و  زیگنا  مـیب  هـچنآ  ترتوـکین و 
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.دهاوخب

[ ...دیوگب ار  تاملک  نیا  دراذگب و  رس  يور  ار  دیجم  نآرق  : مراهچ ]

ره قح  هب  ،و  يداتـسرف وا  رب  ار  نآ  هک  یـسک  قح  هب  ،و  نآرق نیا  قح  هب  ایادخ  : دـیوگب دراذـگب و  رـس  يور  ار  دـیجم  نآرق  : مراهچ
دیوگب هبترم  هد  سپس  تسین  وت  قح  هب  وت  زا  رتاسانش  يدحا  سپ  ، نانآ رب  دوخ  قح  هب  ،و  يدوتس نآرق  رد  ار  وا  هک  ینمؤم 
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هب هبترم  هد  نسح و  قح  هب  هبترم  هد  همطاف و  قح  هب  هبترم  هد  یلع و  قح  هب  هبترم  هد  دّـمحم و  قح  هب  هبترم  هد  ادـخ و  يا  تتاذ  هب 
هب هبترم  هد  دّمحم و  نب  رفعج  قح  هب  هبترم  هد  یلع و  نب  دّـمحم  قح  هب  هبترم  هد  نیـسحلا و  نب  یلع  قح  هب  هبترم  هد  نیـسح و  قح 
هد دّـمحم و  نب  یلع  قح  هب  هبترم  هد  یلع و  نب  دـمحم  قح  هب  هبترم  هد  یـسوم و  نب  یلع  قح  هب  هبترم  هد  رفعج و  نب  یـسوم  قـح 

.هاوخب ادخ  زا  يراد  هک  یتجاح  ره  سپ.تّجح  قح  هب  هبترم  هد  یلع و  نب  نیسح  قح  هب  هبترم 

[ دنک ترایز  ار  مالّسلا  هیلع  ادهّشلادیس  ترضح  : مجنپ ]

زا متفه  نامسآ  زا  يدانم  ، دوش یم  ردق  بش  هک  یماگنه  : هدمآ تیاور  رد.دنک  ترایز  ار  مالّـسلا  هیلع  ادهّـشلادیس  ترـضح  : مجنپ
.دیزرمآ هدمآ  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  رازم  ترایز  هب  ار  هکره  ادخ  هک  دهد  یم  رس  ادن  شرع  تشپ 

[ درادب ایحا  ار  اهبش  نیا  : مشش ]

ناگراتـس ةرامـش  هب  دنچره  ، دوش یم  هدیزرمآ  شناهانگ  ، درادب ایحا  ار  ردق  بش  هکره  هدش  تیاور  ، درادب ایحا  ار  اهبـش  نیا  : مشش
.دشاب اهایرد  هنامیپ  اههوک و  ینیگنس  نامسآ و 

[ دراد رایسب  تیلضف  هک  ، دروآ اجب  زامن  تعکر  دص  : متفه ]

هد «، دــمح » ةروـس زا  سپ  تـعکر  ره  رد  هـک  تـسا  نآ  رتــهب  دراد و  رایــسب  تیلــضف  هـک  ، دروآ اــجب  زاــمن  تـعکر  دــص  : مـتفه
.دناوخب « دیحوت » هبترم

[ ...دناوخب ار  اعد  نیا  : متشه ]

، دناوخب ار  اعد  نیا  : متشه

یمن ،و  مرادن تسد  هب  ار  ینایز  دوس و  شیوخ  يارب  هک  ، متسه يراوخ  کچوک و  هدنب  اهنت  وت  يارب  هک  یلاحرد  مدرک  ماش  ایادخ 
ما هراـچ  یمک  یناوتاـن و  هب  تهاگـشیپ  رد  ،و  مهد یم  یهاوگ  شیوخ  رب  رما  نیا  هب  ، منادرگزاـب ار  يدـب  دـمآ  شیپ  دوخ  زا  مناوـت 

نیا رد  شزرمآ  زا  ، نمؤم نانز  نادرم و  ۀمه  نم و  هب  ار  هچنآ  ،و  تسرف دورد  دّـمحم  نادـناخ  دّـمحم و  رب  ایادـخ  ، منک یم  فارتعا 
راوخ تسدـیهت  ، ناوتان ، هدـنامرد ، هراچیب ةدـنب  نم  هک  ، زاـس لـماک  يا  هدومرف  تیاـنع  نم  هب  ار  هچنآ  و  نک ، اـفو  يداد  هدـعو  بش 

میاـطع هچنآ  رد  ، تناـسحا ةدـننک  شومارف  هن  ،و  يدوـمرف منآ  راوازـس  هچنآ  رد  ، هدـم رارق  ترکذ  ةدـننک  شوـمارف  ارم  ایادـخ.ماوت 
تّدم هچرگ  ، تتباجا زا  دیماان  هن  ،و  يدومن
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ةدنونـش وت  انامه  تمعن  رد  ای  ، یتسدـگنت ای  ، الب ای  ، تیفاع ای  ، یناسآ ای  ، یتخـس ای  ، یـشوخان ای  یـشوخ  رد  هچ  ، ددرگ ینالوط  ینامز 
دوجس عوکر و  دوعق و  مایق و  لاح  رد  ، اهبـش نیا  رد  هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  زا  یمعفک  ار  اعد  نیا.ییاعد 
ترخآ ایند و  جـیاوح  يارب  ، تسا اـعد  شزرمآ و  تساوخرد  ، اهبـش نیا  رد  لاـمعا  نیرتهب  : هدومرف یـسلجم  ۀـمّالع  ،و  دـندناوخ یم 
ندـناوخ ،و  دـنا هتفر  اـیند  زا  هک  ناـنآ  هچ  ،و  دـنا هدـنز  هک  ناـنآ  هچ  ، نمؤم نارهاوخ  ناردارب و  ،و  ناـشیوخ رداـم و  ردـپ و  ،و  دوخ

ریبک نشوج  ياعد  : هدش دراو  تایاور  زا  یضعب  رد  دناوتب و  هک  هزادنا  ره  هب  مالّسلا  مهیلع  دّمحم  لآ  دّمحم و  رب  تاولـص  ،و  راکذا
ادخ لوسر  تمدخ  هک  هدش  تیاور.ما  هدروآ  شیپ  ياهـشخب  رد  ار  ریبک  نشوج  ياعد  هک  : دـیوگ ریقف.دـناوخب  بش  هس  نیا  رد  ار 

.تیفاع : دومرف ؟ مهاوخب هچ  دوخ  يادخ  زا  ، متفای ار  ردق  بش  رگا  : دش ضرع  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص 

.تسا اهبش  نیا  زا  کی  ره  صوصخم  لامعا  : مّود
[ مهدزون بش  لامعا  ]

: تسا زیچ  دنچ  مهدزون  بش  لامعا  اّما 

[ ...دیوگب ار  رکذ  نیا  هبترم  دص  : لّوا ]

: هبترم دص  نتفگ  : لّوا

میوپ یم  وا  يوس  هب  میوج و  یم  شزرمآ  ادخ  مراگدرورپ  زا 

[ ...دیوگب ار  نعل  نیا  هبترم  دص  : مود ]

نک تنعل  ار  نینمؤملا  ریما  نالتاق  ایادخ  هبترم  دص  نتفگ  : مود

[ دناوخب ار  اعد  نیا  : موس ]

.دناوخب تشذگ  مراهچ  مسق  رد  هک  ار  ناک  يّذلا  يذ  ای  ياعد  : موس

[ ...دناوخب ار  اعد  نیا  : مراهچ ]

ینک یم  ادج  هچنآ  رد  ،و  یمتح نامرف  زا  ییامن  یم  ریدقت  ،و  ینک یم  مکح  هچنآ  رد  امرف  رّرقم  ایادخ  دـناوخب : ار  اعد  نیا  : مراهچ
تمرتـحم ۀــناخ  ناــیجاح  زا  ارم  هـکنیا  ، درادــن يرییغت  تـشگرب و  هـک  یمتح  مـکح  نآ  رد  ،و  ردــق بـش  رد  هناــمیکح  راــک  زا 

مکح هچنآ  رد  ،و  تسا هدش  هتفرگ  هدیدان  ناشیاهیدب  ، هدیزرمآ ناشناهانگ  هتفریذپ ، ناش  یعس  ، لوبق ناشّجح  هک  ینایجاح  ، یسیونب
نانچ نینچ و  نم  اب  ،و  یـشخب تعـسو  نم  رب  ما  يزور  رد  و  ییامن ، ینـالوط  ار  مرمع  هک  اـمرف  رّرقم  ، ییاـمن یم  ریدـقت  ینک و  یم 

.دنک نایب  ار  دوخ  تجاح  « اذک اذک و  » ياج هب  و.ینک 
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[ مکی تسیب و  بش  لامعا  تلیضف و  ]

زامن ترایز و  ایحا و  لسغ و  زا  ، ار بش  نیا  لاـمعا  دـیاب  سا و  رتشیب  مهدزون  بش  زا  ینارون  بش  نیا  تلیـضف  : مکی تسیب و  بش 
رد یعس  ایحا و  لسغ و  رد  دهد و  ماجنا  ار  اهنآ  ریغ  ریبک و  نشوج  ياعد  زامن و  تعکر  دص  نتفرگ و  رس  رب  نآرق  »و  دیحوت » تفه

دیکات ، دـشابیم بش  ود  نیا  زا  یکی  ردـق  بش  هک  ینعم  نیا  هب  تایاور  رد  ، دزرو رارـصا  موس  تسیب و  بش  بش و  نیا  رد  ، تداـبع
: هدمآ تیاور  دنچ  رد  هدش 

: دومرف هکلب  ، درکن نییعت  ناشیا  ؟ تسا بش  ود  نیا  زا  کی  مادک  ردق  بش  هک  دییامرف  نیعم  : دش هتساوخ  موصعم  زا  هک 

و.نا دـننام  یهد  ماجنا  ریخ  راک  بش  ود  ره  رد  هک  تسین  وت  رب  یکاب  : هدومرف هکنآ  ای  ییوج  یم  هچنآ  رد  بش  ود  تسا  ناسآ  هچ 
اب ار  بش  ود  نیا  هک  ره  : دومرف نینچ  هدرک  هتکید  هیماما  بهذـم  هب  عجار  سلجم  کـی  رد  ناـگرزب  رب  هچنآ  رد  قودـص  اـم  خـیش 

ۀلمج زا  هک  هام  رخآ  ۀهد  ياهبـش  ياهاعد  ندناوخ  هب  دنک  عورـش  بش  نیا  زا  تروص  ره  هب  تسا  رتهب  درادـب  ایحا  یملع  ياهثحب 
: هدرک تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یفاک  باتک  رد  ینیلک  خیش  هک  تساعد  نیا  اهنآ 

ای ، دوش يرپس  نم  زا  ناضمر  هام  هکنیا  زا  ، تمیرک تاذ  تمظع  هب  مروآ  یم  هانپ  : ناوخب بش  ره  رد  ناـضمر  هاـم  رخآ  ۀـهد  رد  هک 
رد یمعفک  ییاـمن  باذـع  نآ  رب  ارم  هک  ، دـشاب هدـنام  يراـک  هجیتـن  اـی  یهاـنگ  وت  دزن  نم  يوس  زا  ،و  دـنک عولط  بش  نیا  هدـیپس 
یم بحتـسم  بجاو و  ياهزامن  زا  سپ  هام  نیا  رخآ  ۀهد  زا  بش  ره  رد  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  هدرک  لقن  « نیمالا دلب  » ۀیـشاح

: دندناوخ

ام زا  ار  ناضمر  هام  زرمایب و  هام  نیا  رد  تدابع  زا  ار  ام  یهاـتوک  ،و  اـمرف ادا  هتـشذگ  ناـضمر  هاـم  زا  هک  ار  هچنآ  قح  اـم  زا  ایادـخ 
.نامورحم زا  هن  ، هد رارق  ناگدش  تمحر  زا  ،و  نکم هذخاؤم  نتشیوخ  هیلع  رب  ياهیور  هدایز  زا  ار  ام  ،و  ریگ لیوحت  هتفریذپ 

زا هام  ةدنامیقاب  رد  ار  وا  ،و  دزرمایب هدز  رـس  وا  زا  ناضمر  هام  زا  هتـشذگ  رد  هک  يریـصقت  ادـخ  ، دـناوخب ار  اعد  نیا  هکره  : هدومرف و 
دّیس.درادزاب ناهانگ 
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یم هام  نیا  رخآ  ۀـهد  زا  بش  ره  رد  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  : هدرک لـقن  مزارم  زا  ریمع  یبا  نبا  زا  « لاـبقا » باـتک رد  سوواـط  نبا 
: دناوخ

زا نشور  یلیالد  هدـش و  لزان  نآ  رد  مدرم  تیادـه  يارب  نآرق  هک  یهام  ، ناضمر هام  : يدومرف تا  هدـش  لزان  باـتک  رد  وت  ایادـخ 
صاصتخا ردـق  بش  هب  ار  نآ  ،و  يدرمـش گرزب  ار  شتمرح  نآ  رد  نآرق  ندرک  لزان  اـب  ، تسا لـطاب  زا  قح  نداد  زیمت  تیادـه و 

زا هک  تسا  نآ  ياهبـش  ،و  تشذـگ هک  تسا  ناضمر  هام  ياهزور  نیا  ایادـخ.يداد  رارق  رتهب  هام  هام  رازه  زا  ار  نآ  هک  یبش  ، يداد
هجیتن رد  ، يرت هدنرامـش  تناگدیرفآ  مامت  زا  ار  نآ  ةرامـش  ،و  يرتاناد نآ  هب  نم  زا  وت  هک  ما  هدش  نانچ  هام  نیا  زا  نم  ، تفر تسد 

رب هک  نیا  ، تا هتسیاش  ناگدنب  ،و  تلـسرم ناربمایپ  ،و  تبّرقم ناگتـشرف  دندرک  تساوخرد  وت  زا  هچنآ  هب  منک  یم  تساوخرد  وت  زا 
رب تمرک  وفع و  هب  ،و  ییاـمن دراو  متـشهب  هب  تتمحر  هب  ،و  ینک دازآ  شتآ  زا  ار  مدوجو  ،و  یتسرف دورد  دّـمحم  نادـناخ  دّـمحم و 
هک یـساره  ره  زا  تشحو ، زور  رد  منداد  ناما  هب  ،و  یناسر تباجا  هب  ار  میاعد  ،و  يریذـپب ار  ما  ییوج  کیدزن  ،و  يرآ لّـضفت  نم 
هام ياهبش  اهزور و  هکنیا  زا  مروآ ، یم  هانپ  تگرزب  لالج  هب  میرک و  تاذ  هب  ایادخ  ، یهن تنم  نم  رب  يا  هتخاس  هدامآ  متمایق  يارب 

یهاوخب هک  ییاطخ  اـی  ، ینک هذـخاؤم  نآ  ببـس  هب  ارم  هک  دـشاب  یهاـنگ  اـی  يراـک  هجیتن  وت  دزن  نم  يارب  ،و  ددرگ يرپس  ناـضمر 
زج يدوبعم  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  نم  ياقآ  يا  ، نم ياقآ  يا  ، نم ياقآ  يا  ، یشاب هدیزرماین  اهنآ  رد  ارم  ،و  يریگب نم  زا  ار  شماقتنا 

هدوبن دونشخ  رگا  ،و  ازفیب نم  زا  تا  يدونـشخ  رب  ، يا هدوب  دونـشخ  نم  زا  هام  نیا  رد  رگا  ، دوبن وت  زج  يدوبعم  هک  هاگنآ  تسین ، وت 
يا
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يدـحا ،و  هدـشن هداز  هدـییازن و  هک  يا  ، زاـین یب  يا  ، اـتکی يا  ، ادـخ يا  ، ناـنابرهم نیرت  ناـبرهم  يا  وش  دونـشخ  نم  زا  نونکا  مه  زا 
رب دورد  ) بّویا زا  گرزب  ياهالب  یلاحدب و  ةدنرادرب  يا  (، وا رب  دورد  ) دواد يارب  نهآ  ةدننک  مرن  يا  : وگب رایسب  و.دوبن  اتمه  شیارب 

نادناخ دّمحم و  رب  تسرف  دورد  (، وا رب  دورد  ) فسوی مغ  ةدـننک  لیاز  يا  (، وا رب  دورد   ) بوقعی دـیدش  هودـنا  ةدـنرب  نیب  زا  يا  (، وا
.منآ راوازس  نم  هک  نانچ  هن  ینآ  ۀتسیاش  وت  هک  نک  نانچ  نم  اب  ،و  نانآ ۀلمج  رب  یتسرف  دورد  هک  يراوازس  وت  هک  نانچ  ، دّمحم

[ مکی تسیب و  بش  ياعد  ]

لقن دنس  رکذ  نودب  حابصم » »و« هعنقم » باتک رد  ،و  دنتسم تیاور  تروص  هب  « یفاک » باتک رد  هک  تسا  ییاعد  اهاعد  نیا  ۀلمج  زا  و 
: ناوخب مکی  تسیب و  بش  رد  ینعی  ، موس ۀهد  زا  لّوا  بش  رد  هک  : هدش

يزور يا  ، هدـنز زا  هدرم  ةدـنروآ  نوریب  ،و  هدرم زا  هدـنز  ةدـنروآ  نوریب  ،و  بش زور و  ةدـننک  دراو  ،و  زور بـش و  ةدـننک  دراو  يا 
ياهمان نیا  رب  ، ادخ يا  ، ادخ يا  ادـخ ، يا  ، هدنـشخب يا  ، ادـخ يا  ادـخ  يا  ، نابرهم يا  ، ادـخ يا  ، یهاوخ هکره  هب  باسح  یب  ةدـنهد 

رد ار  ممان  یهد  رارق  ،و  یتسرف دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  مهاوخ  یم  وت  زا  ، اهتمعن یشنمگرزب و  رترب و  ياه  هنومن  ،و  رتوکین
رب ،و  هدیزرمآ ار  ما  يراکدب  ،و  تشهب ماقم  نیرتدنلب  رد  ار  ما  يراکوکین  ،و  نادیهـش اب  ار  محور  ،و  نادنمتداعـس هورگ  زا  بش  نیا 

ار ام  ،و  يدرک مبیـصن  هچنآ  هب  ییامن  مدونـشخ  ،و  درادرب نم  زا  ار  یلدود  هک  ینامیا  ،و  دـشاب نآ  هارمه  ملد  هک  یـشخبب  ینیقی  نم 
وکین شاداپ  ترخآ  ایند و  رد 
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نادناخ دّمحم و  هک  هچنآ  قیفوت  هبوت و  و  تیوس ، هب  تبغر  رکش و  رکذ و  بش  نیا  رد  ،و  امرف ظفح  نازوس  شتآ  زا  ،و  نک تیانع 
.امرف نم  بیصن  يدومن  قفوم  نآ  هب  ار  ( ناشیا وا و  رب  ادخ  دورد  ) دّمحم

: ناوخب مکی  تسیب و  بش  رد  هک  هدرک  لقن  یقاب  نبا  دّیس  زا  یمعفک  : مکی تسیب و  بش  لامعا  هیقب 

،و ددـنبب نم  يور  هب  ار  یناداـن  رد  هک  نادرگ  نـم  يزور  يراـبدرب  ناـنچ  نآ  ،و  تـسرف دورد  دّـمحم  نادـناخ  دّـمحم و  رب  ایادـخ 
،و يدـنبب نم  رب  نآ  ببـس  هب  ار  يرقف  ره  رد  هک  یتورث  ،و  یهن تـنم  نـم  رب  نآ  ۀلیـسو  هـب  ار  یهارمگ  ره  زا  ندـیهر  هـک  یتیادـه 
هب ارم  هک  يدـنلب  ۀـبترم  ،و  ییاـمن مارکا  يراوخ  ره  زا  نآ  هب  ارم  هک  یتّزع  و  يریگرب ، نم  زا  ار  یفعـض  هنوـگره  نآ  هب  هک  ییورین 

ییـالب ره  زا  نآ  هب  ارم  هک  یلماـک  یتمالـس  ،و  يزاـس رود  نم  زا  ار  یـسرت  ره  نآ  هب  هک  یتینما  ،و  ینادرگ دـنلب  ینداـتفا  ره  زا  نآ 
هب هک  ییاعد  ،و  يزاس فرطرب  نم  زا  ار  یکش  ره  نآ  هب  هک  ینیقی  ،و  ییاشگب میور  هب  ار  ینیقی  ره  رد  نآ  هب  هک  یشناد  ،و  یناشوپب
نآ هب  هک  یـسرت  ،و  میرک يا  تعاس  نیمه  تعاس ، نیمه  ، تعاس نیمه  ینارتسگب  تعاس  نیا  رد  بشما و  رد  ار  تباجا  ةرفـس  نآ 

تهاگرد هب  نیموصعم  دزن  نآ  ببـس  هب  اـت  ، دوش هدرپ  مناـهانگ  نم و  نیب  هک  يا  هدـنرادزاب  ،و  نک شخپ  میارب  ار  یتمحر  هنوگره 
.نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  تا  ینابرهم  قح  هب  ، موش راگتسر 

ضرع ؟ يا هدرک  لسغ  : دیسرپ ترضح  ، دش دراو  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  رب  مکی  تسیب و  بش  رد  نامثع  نب  دامح  هک  : هدش تیاور 
دناوخ زامن  هتسویپ  دش و  زامن  لوغشم  دیبلط و  دوخ  کیدزن  هب  ار  داّمح  تساوخ و  يرصح  ترضح  سپ  ، مدوش تیادف  ، يرآ درک 
نیمآ اّمح  درک و  اعد  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هاگنآ  ، دندش غراف  دوخ  ياهزامن  زا  ات  ، دناوخ یم  زامن  ترضح  رانک  رد  مه  داّمح  و 

حبص زامن  داتـسیا و  ولج  تساوخ و  ار  دوخ  ناراکتمدخ  زا  یـضعب  تفگ و  هماقا  ناذا و  ترـضح  نآ  سپـس  ، دیمد هدیپس  ات  ، تفگ
رد ، دناوخ
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لوغشم زامن  زا  دعب  درک و  تئارق  ار  « دیحوت » ةروس « دمح » ةروس زا  دعب  مود  تعکر  رد  »و  ردق » ةروس « دمح » ةروس زا  سپ  لوا  تعکر 
هدجـس هب  رـس  سپـس  ، دش ناملـسم  نموم و  نانز  نادرم و  يارب  اعد  ربمایپ و  رب  تاولـص  قح و  يانث  سیدقت و  دـیمحت و  حـیبست و 

يدوبعم : دناوخ ار  اعد  نیا  نآ  زا  سپ  ، دشن هدینـش  ترـضح  نآ  زا  ییادص  سفنت  يادص  زج  هب  تعاس  کی  ةزادـنا  هب  تشاذـگ و 
.تسا هدمآ  « لابقا » باتک رد  هک  اعد  رخآ  ات  اه  هدید  اهلد و  هدننک  ور  ریز و  تسین  وت  زج 

زا سپ  ،و  دناوخ یم  اعد  بش  ۀمین  ات  موس  تسیب و  مکی و  تسیب و  ياهبـش  رد  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هک  هدرک  تیاور  ینیلک  خـیش 
لوسر ترضح  هدش  تیاور.تسا  بحتسم  لسغ  ههد  نیا  ياهبش  زا  بش  ره  رد  هک  شاب  هاگآ.درک  یم  زامن  ندناوخ  هب  عورش  نآ 

نیرتـهب دراد و  رایـسب  تلیـضف  بابحتـسا و  ههد  نیا  رد  فاـکتعا  زین  و.درک  یم  لـسغ  ههد  نیا  بش  ره  رد  هلآ  هـیلع و  هـّللا  یلص 
ادخ لوسر  يانب  » .دراد باوث  هرمع  ود  جح و  ود  ربارب  ههد  نیا  رد  فاکتعا  هک  هدش  تیاور  تسا و  ههد  نیا  فاکتعا  يارب  تاقوا 
نآ يارب  نییوـم  يرداـچ  ، درک یم  فاـکتعا  دجـسم  رد  ، دـش یم  ناـضمر  هاـم  رخآ  ههد  نوـچ  هک  ، دوـب نیا  هلآ  هـیلع و  هـّللا  یلص 
یبش نینچ  رد  هک  شاب  هاگآ  »و  دیچپ یم  مه  هب  ار  باوخ  رتسب  تسب و  یم  مکحم  ار  تدابع  رمک  بانج  نآ  دـندز و  یم  ترـضح 

مالّسلا و مهیلع  دّمحم  لآ  ياه  هّصغ  بش  نیا  رد  دش و  عقاو  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  نامیالوم  تداهـش  ملهچ  لاس  رد 
هتشادرب نیمز  يور  زا  یگنـس  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  بش  دننام  بش  نآ  رد  هک  هدش  تیاور  دوش و  یم  هزات  شنایعیش 

: هدومرف دیفم  خیش.دوب  هزات  نوخ  نآ  ریز  هکنآ  رگم  ، دشن

نینمؤملا ریما  لتاق  رب  نداتسرف  نعل  مالّسلا و  مهیلع  دّمحم  لآ  هب  ناگدننک  متس  رب  نیرفن  رد  تسرف و  رایـسب  تاولـص  بش  نیا  رد 
نآ ترایز  ندناوخ  تسا و  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  تداهش  زور  مکی  تسیب و  زور.نک  شـشوک  یعـس و  مالّـسلا  هیلع 
زور نیا  رد  ترـضح  نآ  ترایز  ۀـلزنم  هب  هک  ، هدروآ نابز  هب  رـضخ  يزور  نینچ  رد  هک  یتاـملک  نینچمه  تسا و  بساـنم  باـنج 

.تسا هدش  رکذ  « رئازلا هیده  » باتک رد  تاملک  نآ  ،و  تسا

[ مودو تسیب  بش  ياعد  ]

شهاگیاج رد  دیشروخ  ةدننک  ناور  ،و  مییآرد یکیرات  رد  ام  هاگان  هب  سپ  ، بش تماق  زا  زور  ةدننکرب  يا  : مودو تسیب  بش  ياعد 
ره رون  يا  ، ددرگرب ةدیسر  يامرخ  ۀخاش  نوچ  ات  ، یکلف لزانم  رد  هام  هد  هزادنا  ،و  اناد يا  ، اناوت يا  ، تریدقت هب 
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يا ، ادخ يا  ، اتمه یب  يا  ، اتکی يا  ، هناگی يا  ، سودق يا  ، ادخ يا  ، هدنشخب يا  ، ادخ يا  ، تمعن ره  همـشچرس  ،و  قوش ره  ياهتنم  ،و  رون
دورد شتیب  لها  دّمحم و  رب  مهاوخ  یم  وت  زا  ، تسوت يارب  اهتمعن  یشنمگرزب و  رتالاو و  ياه  هنومن  رتوکین و  ياهمان  ، ادخ يا  ، ادخ
ۀجرد نیرت  هبترمدـنلب  رد  ار  مکین  رادرک  نادیهـش و  اب  ار  محور  ،و  نادنمتداعـس هورگ  رد  بش  نیا  رد  ار  ممان  یهد  رارق  ،و  یتسرف

،و دـنک فرطرب  نم  زا  ار  یلدود  هک  یناـمیا  ،و  دـشاب نآ  هارمه  ملد  هک  یـشخب  نم  رب  ینیقی  ،و  هدـیزرمآ ار  ما  يراکدـب  ،و  تـشهب
بـش نیا  رد  ،و  راد هاگن  نازوس  شتآ  باذع  زا  ،و  نک تیانع  ییوکین  ترخآ  ایند و  رد  ام  هب  ،و  يدومن مبیـصن  هچنآ  هب  يدونـشخ 

يدومن قفوم  نآ  هب  ار  نانآ  رب  ادخ  دورد  دّمحم  نادـناخ  دّـمحم و  هک  هچنآ  هب  قیفت  هبوت و  ،و  دوخ يوس  هب  تبغر  رکـش و  رکذ و 
.امرف ما  يزور 

[ موس تسیب و  بش  لامعا  تلیضف و  ]

ردـق بش  هک  ، دوش یم  هدافتـسا  رایـسب  ثیداحا  زا  ،و  تسا لضفا  هتـشذگ  ردـق  بش  ود  زا  بش  نیا  : موس تسیب و  بش  لامعا  هیقب 
رب اـهراک  ماـمت  بش  نیا  رد  ،و  دوش یم  تباـجا  نآ  رد  اـهاعد  هک  تسا  یبـش  ینعی  تسا  ینهج  بش  بش  نیا  ،و  تسا بش  نیمه 

: تسا رگید  لمع  دنچ  تسا  كرتشم  هتشذگ  ردق  بش  ود  اب  هک  یلامعا  زا  ریغ  بش  نیا  يارب  ،و  ددرگ رّدقم  یهلا  تمکح  ۀیاپ 

«[ مور »و« توبکنع » ةروس ندناوخ  : لّوا ]

لها زا  بش  نیا  رد  هروس  ود  نیا  هدنناوخ  هک  دندرک  دای  دنگوس  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  « مور »و« توبکنع » ةروس ندناوخ  : لّوا
.دوب دهاوخ  تشهب 

«[ ناخد مح  » ةروس ندناوخ  : مود ]

« ناخد مح  » ةروس ندناوخ  : مود

«[ ردق » ةروس ندناوخ  هبترم  رازه  : موس ]

« ردق » ةروس ندناوخ  هبترم  رازه  : موس

[ ...لاح ره  رد  ( کیلول نک  مهللا  ) اعد نیا  ندناوخ  : مراهچ ]

ناضمر هام  زا  موس  تسیب و  بش  رد  : دندومرف هک  هدرک  تیاور  مالّسلا  مهیلع  حلاص  ناماما  زا  دوخ  دنس  هب  یسیع  نب  دّمحم  : مراهچ
هک ییاج  ات  تتایح  لوط  رد  ،و  هام مامت  رد  یتسه  هک  یلاح  ره  رب  و.دوعق  ماـیق و  دوجـس و  لاـح  رد  ، ناوخب تاـعفد  هب  ار  اـعد  نیا 

زا دعب.دیآ  تدای  هب  هک  ینامز  ره  ،و  دشاب نکمم 
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: ییوگ یم  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ربمایپ  رب  تاولص  نداتسرف  ،و  يراوگرزب هب  راگدرورپ  شیاتس 

رد ، داب شناردـپ  وا و  رب  تیاهدورد  هک  نسحلا  نب  تجح  : وگب نالف  نب  نالف  ياج  هب  نالف و  نب  نـالف  شاـب  تا  یلو  يارب  ایادـخ 
تنیمز رد  مدرم  تبغر  اـب  ار  وا  اـت  ، شاـب ) هاـب هدـید  اـمنهار و  رواـی و  اوشیپ و  ناـبهگن و  تسرپرـس و  تعاـس  ره  رد  ،و  تعاـس نیا 

يا ، روگ رد  ياه  هدرم  هدـنزیگنارب  يا  روما ، رگریبدـت  يا  یناوخیم  نینچمه  و.يزاس  شدـنم  هرهب  ینالوط  ینامز  ،و  یهد تنوکس 
هب و.نک  ناـنچ  نـینچ و  نـم  اـب  تـسرف و  دورد  دّـمحم  نادـناخ  دّـمحم و  رب  ، دواد يارب  نـهآ  ةدـننک  مرن  يا  ، اـهایرد هدـننک  ناور 

نامـسآ يوس  هب  رخآ  ات  « رومالا ّربدـم  ای  » ندـناوخ تقو  رد  ار  دوخ  ياهتـسد  ،و  بشما : دـهاوخب ار  دوخ  تاجاح  « اذـک اذـک و  » ياج
.ناوخب مه  ناضمر  هام  رخآ  بش  رد  ،و  نک رارکت  ار  نآ  ،و  ناوخب هتسشن  هداتسیا و  دوجس و  عوکر و  لاح  رد  ار  اعد  نیا  و.رادرب 

[ ...ار اعد  نیا  دناوخب  : مجنپ ]

: دناوخب : مجنپ

ةرمز رد  رگا  ،و و  ناـسرب مـیوزرآ  هـب  ،و  رادـب تسردـنت  ار  مندـب  ،و  شخب تعــسو  ار  ما  يزور  ،و  نادرگ ینـالوط  ار  مرمع  ایادـخ 
ربماـیپ هـب  هداتــسرف  ورف  باـتک  رد  وـت  هـک  ، اــمرف تـبث  نادنمتداعــس  هورگ  رد  ،و  نـک وـحم  هورگ  نآ  زا  ارم  ، متــسه ، ناماجرفدــب

باتک دـنک و  هدارا  ار  هچنآ  دـیامن  یم  تبث  دـهاوخب و  ار  هچنآ  دـنک  یم  وحم  ادـخ  : يدومرف ( شنادـناخ وا و  رب  وت  دورد  ) تلـسرم
.تسوا دزن  عماج 

[ ...ار اعد  نیا  دناوخب  : مشش ]

یم ادـج  هناـمیکح  راـک  زا  هچنآ  رد  یمتح ، ناـمرف  زا  ، ییاـمن یم  رّدـقم  ،و  ینک یم  مکح  هچنآ  رد  هد  رارق  ایادـخ  دـناوخب : : مشش
ارم هکنیا  ، دباین رییغت  ،و  دریذپن تشگزاب  هک  یمکح  زا  ، ردق بش  رد  يزاس 
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هدـیزرمآ ناشناهانگ  ،و  هداـتفا لوبق  ناشیعـس  ،و  هتفریذـپ ناـشّجح  هک  یناـیجاح  ، یـسیونب تمرتحم  ۀـناخ  ناـیجاح  زا  لاـس  نیا  رد 
رد ،و  ینادرگ ینـالوط  ار  مرمع  هک  ییاـمن  یم  رّدـقم  یهد و  یم  ناـمرف  هچنآ  رد  هد  رارق  ،و  تسا هدـش  وحم  ناشیاهیدـب  ،و  هتـشگ

.یشخب تعسو  ما  يزور 

[ ...هدمآ لابقا  رد  هک  ار  اعد  نیا  دناوخب  : متفه ]

شندوب و ناهنپ  لاح  رد  راکـشآ  يا  ،و  شندوب راکـشآ  لاح  رد  ناهنپ  يا  : دـناوخب تسا  هدـمآ  « لابقا » باتک رد  هک  ار  ییاعد  : متفه
دسر و یمن  شتقیقح  هب  ینکمم  چیه  هک  يا  هدمآ  فصو  هب  يا  ، دوش یمن  هدید  هک  يراکشآ  يا  ، دوش یمن  یفخم  هک  یناهنپ  يا 
ار وا  دوش و  وجتـسج  هکنآ  ات  ، تسین دوهـشم  هک  يرـضاح  يا  ، هدشن مگ  بیاغ  يا  ،و  دنک یمن  ادیپ  هطاحا  وا  هب  يا  هتـسب  ّدح  چیه 
دوش و یمن  هتـسناد  نّیعم  یتـیفیک  هب  ، تسین یلاـخ  وا  زا  ندز  مهرب  مشچ  هزادـنا  هب  ، تساـهنآ نیب  هچنآ  نیمز و  اهنامـسآ و  ، دـنبایب

هکنآ تسا  هّزنم  يا ، هدرک  هطاحا  روما  همه  هب  ، ناگدـنرورپ راـگدرورپ  ، رون ییانـشور  ییوت  ، ددرگ یمن  تهج  ناـکم و  هب  دودـحم 
سپـس تسین  یتافـص  نینچ  وا  ریغ  يارب  تسا و  تافـص  نیا  ياراد  هکنآ  تسا  هّزنم  ، تسانیب اونـش و  وا  ،و  تسین شدـننامه  يزیچ 

.نک بلط  ادخ  زا  یهاوخ  یم  ار  هچنآ 

[ دهد ماجنا  بش  رخآ  رد  مه  یلسغ  ، بش لّوا  لسغ  زا  ریغ  : متشه ]

ماما ترایز  بش و  نیا  يراد  هدـنز  بش  لسغ و  يارب  هک  نادـب.دهد  ماجنا  بش  رخآ  رد  مه  یلـسغ  ، بش لّوا  لسغ  زا  ریغ  : متـشه
رد یـسوط  خیـش.تسا  دـیکأت  دروم  لامعا  نیا  ماجنا  ،و  تسا هدـش  لـقن  رایـسب  تلیـضف  ، زاـمن تعکر  دـص  ،و  مالّـسلا هیلع  نیـسح 

ردـق بش  دور  یم  دـیما  هک  یبش  رد  : دومرف ترـضح  نآ  هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریـصب  وبا  زا  « بیذـهت » باتک
رگا ، موش تیادـف  : متفگ ، نک تئارق  ار  « دـیحوت » ةروس هبترم  هد  « دـمح » هروـس زا  سپ  تعکر  ره  رد  ناوـخب  زاـمن  تعکر  دـص  ، دـشاب

يا هدیباوخ  تشپ  هب  ترتسب  رد  هک  یلاح  نامه  هب  : دومرف ، مناوتن رگا  متفگ  ، ناوخب هتـسشن  دومرف  ؟ هچ مشاب  هتـشادن  تردق  هداتـسیا 
ار دوخ  رتسب  ناضمر  هام  رخآ  ۀهد  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هدش  تیاور  « مالسالا مئاعد  » باتک زا.ناوخب  ار  زامن  نیا 

بش رد  ،و  تسب یم  مکحم  ار  تّمه  رمک  تدابع  يارب  ،و  درک یم  عمج 
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اهیلع همطاف  ترـضح  ،و  دیـشاپ یم  بآ  ناشیور  هب  ، دوب هدوبر  رد  باوخ  هک  ار  ییاهنآ  ،و  درک یم  رادیب  ار  دوخ  لها  موس  تسیب و 
ندناباوخ اب  ار  اهنآ  ،و  دومرف یم  جالع  ماعط  یمک  هب  ار  اهنآ  باوخ  ،و  دباوخب شلها  زا  يدحا  داد  یمن  هزاجا  بش  نیا  رد  مالـسلا 

.دنامب مورحم  بش  نیا  ریخ  زا  هک  تسا  یسک  مورحم  : دومرف یم  ،و  درک یم  هدامآ  بش  يایحا  يرادیب و  يارب  زور  رد 

هب ، دیـسر ناـضمر  هاـم  موـس  تسیب و  بش  یتـقو  ، دوـب هدـش  راـچد  یتخـس  يراـمیب  هب  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هک  هدـش  تـیاور 
.دوب دجسم  رد  حبص  ات  ،و  دندرب دجسم  هب  ار  وا  داد  روتسد  شناراکتمدخ 

ۀفیحــص ياـهاعد  ،و  دوـش هدـناوخ  بـش  نـیا  رد  ، دـشاب نـکمم  نآرق  ندـناوخ  هـک  ردــق  ره  تـسا  هدوـمرف  ( هر ) یــسلجم ۀــمّالع 
تدابع هب  ،و  داهن تمرح  دیاب  زین  ار  اهبش  نیا  ياهزور  ،و  ددرگ تئارق  هبوت  ياعد  ،و  قالخألا مراکم  ياعد  هژیو  هب  (، هیداجس ) هلماک

.تسا ردق  بش  دننامه  تلیضف  رد  ردق  زور  هک  تسا  هدمآ  ربتعم  ثیداحا  رد  اریز  ، دروآ رس  هب  نآرق  توالت  و 

[ موس تسیب و  بش  ياعد  ]

،و اهایرد اههوک و  ،و  زور بش و  راگدرورپ  ،و  هام رازه  زا  رتهب  نآ  ةدـنهدرارق  ،و  ردـق بش  راگدرورپ  يا  : موس تسیب و  بش  ياعد 
يا ، هدنـشخب يا  ، ادخ يا  ، هد تمعن  يا  ، هدننک اطع  يا  ، شخب تروص  يا  ، هدنروآدیدپ يا  ، نامـسآ نیمز و  ،و  اهییانـشور اهیکیرات و 

اهتمعن یشنمگرزب و  ،و  رتالاو ياه  هنومن  ،و  رتوکین ياهمان  ادخ ، يا  ، ادخ يا  ، ادخ يا  ، نیرفآ ون  يا  ، ادخ يا  ، هدنیاپ دوخ  هب  يا  ، ادخ
ةرمز رد  ار  مماـن  بش  نیا  رد  یهد  رارق  ،و  یتـسرف دورد  دّـمحم  نادـناخ  دّـمحم و  رب  هک  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ، تسوـت نآ  زا 

نم رب  یـشخبب  ،و  هدـیزرمآ ار  مهانگ  ،و  تشهب ۀـجرد  نیرت  هبترمدـنلب  رد  ار  ما  يراکوکین  ،و  نادیهـش اـب  ار  محور  ،و  نادـنمتداعس
ایند رد  ار  ام  ،و  يا هدومن  مبیصن  هچنآ  هب  يدونـشخ  ،و  دنادرگ هدودز  نم  زا  ار  کش  هک  ینامیا  ،و  دشاب هارمه  نآ  اب  ملد  هک  ینیقی 

شتآ باذع  زا  ،و  امرف تیانع  وکین  شاداپ  ترخآ  و 
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دّمحم و هچنآ  هب  ،و  امرف ما  يزور  هبوت  تشگزاب و  ،و  دوخ يوس  هب  تبغر  شیوخ و  رکـش  رکذ و  بش  نیا  رد  ،و  نک ظفح  نازوس 
.هد مقیفوت  يدرک  قفوم  نآ  هب  ار  ( داب نانآ  رب  ادخ  دورد  ) دّمحم نادناخ  و 

[ هام ینایاپ  ههد  ياهبش  ياهاعد  ]

[ مراهچ تسیب و  بش  ياعد  ]

باسح يارب  هاـم  باـتفآ و  ،و  شمارآ يارب  بش  ةدـنهدرارق  بش و  زا  هدـیپس  ینـشور  ةدنفاکـش  يا  مراـهچ : تسیب و  بش  ياـعد 
يا ، ادـخ يا  ، يراوگرزب یگرزب و  ،و  یـشخب تمعن  لضف و  تردـق و  توق و  اطع و  تمعن و  بحاـص  يا  ، اـناد يا  ، اـناوت يا  ناـمز ،

رترب و ياه  هنومن  ،و  رتوکین ياهمان  تسین  وت  زج  يدوبعم  ، هدنز يا  ، ناهن يا  ، راکشآ يا  ، ادخ يا  ، اهنت يا  ، هناگی يا  ، ادخ يا  ، نابرهم
بـش نیا  رد  یهد  رارق  هکنیا  ،و  یتسرف دورد  دّمحم  نادـناخ  دّـمحم و  رب  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  ، تسوت نآ  زا  اهتمعن  یـشنمگرزب و 

نم هب  ،و  هدیزرمآ ار  مهانگ  ،و  تشهب ۀـجرد  نیرت  هبترمدـنلب  رد  ار  ما  يراکوکین  و  نادیهـش ، اب  ار  محور  ،و  نادنمتداعـس زا  ارم  مان 
ایند و رد  ،و  يدومن مبیصن  هچنآ  هب  يدونـشخ  ،و  دزاس فرطرب  نم  زا  ار  کش  هک  ینیقی  ،و  دشاب نآ  هارمه  مبلق  هک  يرواب  یـشخبب 
هب تبغر  شیوخ و  رکـش  رکذ و  بش  نیا  رد  ،و  نک ظفح  ار  ام  نازوس  شتآ  باذـع  زا  امرف و  تیاـنع  اـم  هب  وکین  شاداـپ  ترخآ 

قفوم نآ  رب  داب  ناـشیا  رب  وا و  رب  تدورد  هک  ار  دّـمحم  نادـناخ  دّـمحم و  هچنآ  هب  ،و  نک ما  يزور  هبوت  تشگزاـب و  دوخ و  يوس 
.هد مقیفوت  يدرک 

[ مجنپ تسیب و  بش  ياعد  ]

ار اـههوک  ،و  شمارآ رتـسب  ار  نیمز  يزور و  بسک  ۀـیام  ار  زور  ،و  زور ۀـماج  ار  بش  ةدـنهدرارق  يا  : مـجنپ تـسیب و  بـش  ياـعد 
هدننک تباجا  يا  ، ادخ يا  ، کیدزن يا  ، ادخ يا  ، اونش يا  ، ادخ يا  ، دنمهوکش يا  ، ادخ يا  ، هریچ يا  ، ادخ يا  ، نیمز ياهخیم 
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دّمحم و رب  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  تسوت ، نآ  زا  اهتمعن  یـشنمگرزب و  ،و  رترب ياه  هنومن  ،و  رتوکین ياهمان  ، ادخ يا  ادخ  يا  ادخ  يا 
نیرت هبترمدنلب  رد  ار  ما  يراکوکین  ،و  نادیهش اب  ار  محور  نادنمتداعـس و  رامـش  رد  ار  ممان  بش  نیا  رد  ،و  تسرف دورد  دّمحم  لآ 

نم زا  ار  کش  هک  ینامیا  ،و  دشاب هارمه  نآ  اب  مبلق  هک  ینیقی  یـشخبب  نم  هب  ،و  یهد رارق  هدیزرمآ  ار  ما  يراکدـب  تشهب و  ۀـجرد 
شتآ باذـع  زا  ار  ام  ،و  نک تیاـنع  اـم  هب  وکین  شاداـپ  ترخآ  اـیند و  رد  ،و  يدومرف مبیـصن  هچنآ  هب  يدونـشخ  ،و  دـیامن فرطرب 
هچنآ هب  ،و  اـمرف ما  يزور  ار  هبوت  تشگزاـب و  ،و  دوخ يوـس  هب  تبغر  و  شیوـخ ، رکـش  رکذ و  بش  نیا  رد  ،و  اـمرف ظـفح  نازوـس 

.هد مقیفوت  يدومن  ّقفوم  نآ  رب  ار  ( نانآ رب  ادخ  دورد  ) دّمحم نادناخ  دّمحم و 

[ مشش تسیب و  بش  ياعد  ]

شخب ینـشور  ار  زور  هناشن  ،و  تخاس وحم  ار  بش  ۀناشن  هکنآ  يا  ، هناشن ود  ، زور بش و  هدنهدرارق  يا  : مشـش تسیب و  بش  ياعد 
يا ، ادـخ يا  ، هدنـشخب يا  راوـگرزب ، يا  ، رایـسب تقد  هب  زیچ  ره  ةدـننک  ادـج  يا  ، دـننک بلط  ار  شا  يدونـشخ  لـضف و  اـت  ، داد رارق 
یم تساوخرد  وت  زا  ، تسوت نآ  زا  اهتمعن  یـشنمگرزب و  رترب و  ياه  هنومن  رتوکین و  ياهمان  ، ادخ يا  ادخ  يا  ادـخ  يا  ، دـنمتواخس

،و نادیهـش اـب  ار  محور  نادنمتداعـس و  زا  ارم  ماـن  بـش  نـیا  رد  یهد  رارق  ،و  یتـسرف دورد  دّـمحم  نادـناخ  دّـمحم و  رب  هـک  مـنک 
يرواب ،و  دشاب هارمه  نآ  اب  مبلق  هک  ینیقی  یشخبب  نم  هب  و  هدیزرمآ ، ار  مهانگ  تشهب و  ۀجرد  نیرت  هبترمدنلب  رد  ار  ما  يراکوکین 
باذـع زا  ،و  امرف تیانع  ام  هب  وکین  شاداپ  ترخآ  ایند و  رد  ،و  يدومن مبیـصن  هچنآ  هب  يدونـشخ  ،و  دزاس هودز  نم  زا  ار  کش  هک 

بش نیا  رد  ،و  نک ظفح  ار  ام  نازوس  شتآ 
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رب ادخ  دورد  ) ار دّمحم  نادناخ  دّمحم و  هچنآ  هب  ،و  نادرگ ما  يزور  ار  هبوت  تشگزاب و  ،و  تیوس هب  تبغر  شیوخ و  رکش  رکذ و 
.هد مقیفوت  يدومن  ّقفوم  نآ  رب  ( ناشیا وا و 

نیا رد  ، ار اعد  نیا  مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ترـضح  هک  تسا  هدش  تیاور  هدـش و  دراو  ندرک  لسغ  نآ  رد  : متفه تسیب و  بش 
شیپ گرم  يارب  یگدامآ  ،و  نادیواج ۀناخ  هب  تشگزاب  ،و  بیرف ۀناخ  زا  يرود  ایادـخ  دـناوخ  یم  رّرکم  بش  رخآ  ات  لوا  زا  بش 

.نادرگ ما  يزور  ار  نآ  ندیسر  زا 

[ متفه تسیب و  بش  ياعد  ]

رارق امنهار  نآ  رب  ار  دیـشروخ  ،و  یتخاس یم  تکرح  یب  ار  نآ  یتساوخ  یم  رگا  ،و  هیاس هدـنرتسگ  يا  متفه : تسیب و  بش  ياـعد 
ياناد ، تسین وت  زج  يدوبعم  اهتمعن ، یـشنمگرزب و  اطع و  دوج و  بحاص  يا  ، ناسآ یندرک  عمج  يدرک  عمج  ار  نآ  سپـس  ، يداد

يا ، هوکـشرپ يا  ، اناوت يا  ، هریچ يا  ، شخب ینمیا  يا  ، مالـس يا  ، سودـق يا  ، تسین وت  زج  يدوبعم  ، ناـبرهم ةدنـشخب  ، راکـشآ بیغ و 
،و رترب ياه  هنومن  ،و  رتوکین ياهمان  ، ادخ يا  ، ادخ يا  ادخ  يا  ، شخب تروص  يا  ، هدنروآدیدپ يا  ، هدننیرفآ يا  ، ادـخ يا  ، شنمگرزب
ار ممان  بش  نیا  رد  یهد  رارق  ،و  یتسرف دورد  دّمحم  نادناخ  دّـمحم و  رب  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  ، تسوت نآ  زا  اهتمعن  یـشنمگرزب و 

نم هب  ،و  هدـیزرمآ ار  ما  يراکدـب  ،و  تشهب ۀـجرد  نیرت  هبترمدـنلب  رد  ار  ما  يراـکوکین  ،و  نادیهـش اـب  ار  محور  ،و  نادنمتداعـس زا 
شاداپ ،و  يا هدرک  مبیـصن  هک  هچنآ  هب  يدونـشخ  ،و  دیادزب نم  زا  ار  کش  هک  ینامیا  و  دـشاب ، هارمه  نآ  اب  مبلق  هک  ینیقی  یـشخبب 

ترخآ رد  ایند و  رد  وکین 
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هبوت تشگزاب و  ،و  تیوس هب  تبغر  ترکـش و  رکذ و  بش  نیا  رد  ،و  نک ظفح  نازوس  شتآ  باذع  زا  ار  ام  ،و  امرف تیانع  ام  هب  ار 
.هد مقیفوت  يدرک  قفوم  نآ  رب  ار  ( ناشیا وا و  رب  ادخ  دورد  ) دّمحم نادناخ  دّمحم و  هچنآ  هب  ،و  امرف ما  يزور  ار 

[ متشه تسیب و  بش  ياعد  ]

نیمز رب  هکنیا  زا  نامسآ  ةدنرادزاب  ،و  نامسآ رد  ییانشور  ةدنهدرارق  ،و  اضف رد  یکیرات  ةدنهدرارق  يا  متشه : تسیب و  بش  ياعد 
يا ، هنادواج يا  هدنزرمآ  يا  ، گرزب يا  ، اناد يا  ، دـنور ردـب  ياج  زا  هکنیا  زا  ، نیمز نامـسآ و  هدـنراد  هاگن  ،و  وا هزاجا  هب  رگم  ، دـتفا

اهتمعن ،و  یشنمگرزب ،و  رترب ياه  هنومن  رتوکین و  ياهمان  ، ادخ يا  ، ادخ يا  ، ادخ يا  ، اهربق رد  ناگدرم  ةدنزیگنارب  يا  ، ثراو يا  ، ادخ
محور ،و  نادنمتداعس زا  ار  ممان  بشما  رد  یهد  رارق  ،و  یتسرف دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  ، تسوت نآ  زا 

اب مبلق  هک  ینیقی  نم  هب  یـشخبب  هکنیا  ،و  هدیزرمآ ار  مناهانگ  و  تشهب ، ۀجرد  نیرت  هبترمدـنلب  رد  ار  ما  يراکوکین  ،و  نادیهـش اب  ار 
رد ایند و  رد  وکین  شاداپ  ،و  يدرک نم  بیصن  هک  هچنآ  هب  يدونـشخ  ،و  دزاس فرطرب  نم  زا  ار  کش  هک  ینامیا  ،و  دشاب هارمه  نآ 

،و دوخ يوس  هب  تبغر  شیوخ و  رکـش  رکذ و  بش  نیا  رد  و  نک ، ظفح  نازوس  شتآ  باذـع  زا  ار  ام  ،و  امرف تیانع  اـم  هب  ترخآ 
.هد مقیفوت  يدرک  قفوم  نآ  رب  ار  ( ناشیا وا و  رب  ادخ  دورد  ) دّمحم نادناخ  دّمحم و  هچنآ  هب  ،و  نک ما  يزور  ار  هبوت  تشگزاب و 

[ مهن تسیب و  بش  ياعد  ]

يا ، اناد يا  ، بش رب  زور  هدنناچیپ  ،و  زور رب  بش  هدنناچیپ  يا  مهن : تسیب و  بش  ياعد 
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يا ادـخ  يا  ادـخ  يا  ، نم هب  ندرگ  گر  زا  رت  کیدزن  يا  ، تسین وت  زج  يدوبعم  ، نایاقآ ياقآ  ناگدـنرورپ و  راگدرورپ  يا  ، هنازرف
دورد دّـمحم  نادـناخ  دّـمحم و  رب  مهاوخ  یم  وت  زا  ، تسوت نآ  زا  اهتمعن  یـشنمگرزب و  ،و  رترب ياه  هنومن  رتوکین و  ياـهمان  ، ادـخ
ۀجرد نیرت  هبترمدـنلب  رد  ار  ما  يراـکوکین  ،و  نادیهـش اـب  ار  مـحور  ،و  نادنمتداعـس زا  بـش  نـیا  رد  ار  مماـن  یهد  رارق  ،و  یتـسرف

،و دـیامن فرطرب  نم  زا  ار  کـش  هک  یناـمیا  ،و  دـشاب هارمه  نآ  اـب  مبلق  هک  ینیقی  یـشخبب  نم  هب  ،و  هدـیزرمآ ار  مهاـنگ  ،و  تـشهب
رد ،و  نک ظفح  نازوس  شتآ  باذع  زا  ار  ام  ،و  امرف تیانع  ام  هب  ترخآ  ایند و  رد  وکین  شاداپ  ،و  يدرک مبیصن  هچنآ  هب  يدونـشخ 

دورد ) دّمحم نادناخ  دّمحم و  هچنآ  هب  ،و  نک ما  يزور  ار  هبوت  تشگزاب و  ،و  دوخ يوس  هب  تبغر  شیوخ و  رکش  رکذ و  بش  نیا 
.هد مقیفوت  يدرک  قفوم  نآ  رب  ار  ( ناشیا وا و  رب  ادخ 

[ هام رخآ  بش  لامعا  ]

هراشا

: تسا دراو  لمع  دنچ  بش  نیا  يارب  ،و  تسا یکرابم  رایسب  بش  : هام رخآ  بش 

[ لسغ : لّوا ]

.لسغ : لّوا

ترایز : مود ]

[ مالّسلا هیلع  نیسح  ماما 

.مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  ترایز  : مود

[ ...رکذ نیا  هبترم  دص  نتفگ  هروس و  هس  نیا  ندناوخ  : موس ]

: هبترم دص  نتفگ  »و  سی »و« فهک »و« ماعنا » ياه هروس  ندناوخ  : موس

.میوپ یم  وا  يوس  هب  میوج و  یم  شزرمآ  ادخ  زا 

[ ...دناوخب ار  اعد  نیا  : مراهچ ]

: دناوخب هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینیلک  خیش  هک  ار  اعد  نیا  : مراهچ

یم هانپ  تا  هنامیرک  تاذ  هب  نم  ،و  تسا نتـشذگ  لاـح  رد  کـنیا  ، يدرک لزاـن  نآ  رد  ار  نآرق  هک  ، ناـضمر هاـم  تسا  نیا  ایادـخ 
یهانگ ای  تسیاشان  راک  ۀجیتن  میارب  وت  دزن  ،و  درذگب ناضمر  هام  ای  ، دنک عولط  بش  نیا  ةدیپس  هکنیا  زا  مروآ 
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.ییامن باذع  منک  تتاقالم  هک  يزور  نآ  ببس  هب  ارم  یهاوخب  هک  دشاب 

[ ...دناوخب ار  اعد  نیا  : مجنپ ]

هحفص 340] ] تشذگ موس  تسیب و  بش  لامعا  رد  نآ  نایب  هک  ار  « رومالا ّربدم  ای  » ياعد دناوخب  : مجنپ

[ ...دیوگ عادو  ، عادو ياهاعد  اب  ار  ناضمر  هام  : مشش ]

نبا دّیس  ،و  یسوط خیش  دیفم و  خیش  قودص و  خیـش  ینیلک و  خیـش  هک  ییاهاعد  : دیوگ عادو  ، عادو ياهاعد  اب  ار  ناضمر  هام  : مشش
.دشاب هلماک  هفیحص  مجنپ  لهچ و  ياعد  اهنآ  نیرتهب  دیاش  دنا و  هدرک  لقن  ( هیلع هّللا  ناوضر  ) سوواط

هتفگ و عادو  ار  فیرـش  هام  نآ  ، ناـضمر هاـم  رخآ  بش  رد  هکره  هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  سوواـط  نبا  دـّیس 
رگم ، دنز رـس  بش  نیا  هدیپس  هکنیا  زا  مروآ  یم  هانپ  وت  هب  ،و  هدم رارق  ناضمر  هام  رد  ما  هزور  راب  نیرخآ  ار  هام  نیا  ایادخ  : دـیوگب
خیـش دّیـس.دنک و  يو  بیـصن  تشگزاب  هبوت و  و  دزرمایب ، ار  وا  یلاعت  قح  ، دیآ رب  هدـیپس  هکنآ  زا  شیپ.یـشاب  هدـیزرمآ  ارم  هکنیا 

هلآ هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  تمدخ  ناضمر  هام  رخآ  هعمج  رد  هک  دنا  هدرک  تیاور  يراصنا  هّللا  دبع  دبع  نب  رباج  زا  قودص 
: وگب نک و  عادو  ار  نآ  سپ  ، تسا ناضمر  هام  زا  هعمج  نیرخآ  نیا  رباج  يا  : دومرف ، داتفا نم  رب  ترضح  نآ  رظن  نوچ  ، مدیسر

هب.تمحر زا  مورحم  هن  ، رادب هدش  تمحر  ارم  سپ  يا  هداد  رارق  رگا  ، هدم رارق  ناضمر  هام  رد  ام  ةزور  راب  نیرخآ  ار  هام  نیا  ایادخ 
ادخ شزرمآ  ای  ، هدنیآ ناضمر  هام  هب  ندیسر  ای  : دبای رفظ  وکین  تلـصخ  ود  زا  یکی  هب  دناوخب  زور  نیا  رد  ار  اعد  نیا  هکره  یتسار 

: دومرف هک  دنا  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  ترضح  زا  یمعفک  سوواط و  نبا  دّیس.وا  ياهتنا  یب  تمحر  و 

هّللا وه  لق  ،و« راب کی  ار  « دمح » ةروس تعکر  ره  رد  ، دـناوخب تعکر  ود  تروص  هب  زامن  تعکر  هد  ، ناضمر هام  رخآ  بش  رد  هکره 
: دیوگب هبترم  هد  دوجس  عوکر و  زا  کی  ره  رد  ،و  راب هد  هار  « دحا

تفای تغارف  تعکر  هد  زا  هک  یماگنه  و.تسا  رتگرزب  ادـخ  تسین و  وا  زج  يدوبعم  تسوا و  هتـسیاش  شیاتـس  ادـخ و  تسا  كاپ 
یگرزب ياراد  يا  ! هدنیاپ دوخ  هب  هدنز  يا  : دیوگب هدجس  لاح  رد  دراذگ و  هدجس  هب  رس  رافغتسا  زا  سپ  و.دنک  رافغتسا  هبترم  رازه 
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ناگتــشذگ و دوـبعم  يا  ، ناــنابرهم نـیرت  ناــبرهم  يا  ، ترخآ اــیند و  ناــبرهم  يا  ترخآ و  اــیند و  هدنــشخب  يا  ، يراوــگرزب و 
ثوعبم يربمایپ  هب  یتسار  هب  ارم  هک  یـسک  هب  دنگوس.نک  لوبق  ار  نامیرادیب  بش  هزور و  زامن و  ،و  زرمایب ار  نامناهانگ  ، ناگدـنیآ
ناضمر هام  ،و  دزرمایب ار  وا  ادخ  ، هتشادنرب هدجس  زا  رـس  هک  ، دوخ راگدرورپ  زا  لیفارـسا  داد و  ربخ  لیفارـسا  زا  ارم  لیئربج  هک  ، درک

هدـمآ تیاور  نیا  رد  یلو  تسا ، هدـش  تیاور  مه  رطف  دـیع  بش  رد  زاـمن  نیا  و.ربخ  رخآ  اـت  درذـگرد  وا  زا  ،و  دـنک لوبق  وا  زا  ار 
: دیوگب رخآ  ات  « انبونذ انل  رفغا   » ياج هب  ،و  دناوخب دوجس  عوکر و  رکذ  ياج  هب  دوجس  عوکر و  رد  ار  هعبرا  تاحیبست  هک  تسا 

.ریذپب ار  ما  يراد  هدنز  بش  زامن و  هزور و  ،و  زرمایب ار  مهانگ 

[ ما یس  بش  ياعد  ]

و تسوا ، لالج  تّزع  هولج و  يراوگرزب  راوازس  هک  هنوگ  نآ  ساپس  ار  ادخ  ، درادن یکیرش  هک  ساپس  ار  ادخ  ما : یس  بش  ياعد 
يا ، تمحر ناسر  ماجنا  هب  يا  هدنـشخب ، يا  ، یکاپ تیاهن  يا  ، حّوبـس يا  ، سدـقم يا  ، رون يا  ، سودـق يا  ، تسوا هتـسیاش  هک  ناـنچ 

هنومن رتوکین و  ياهمان  ، ادخ يا  ، ادخ يا  ، ادخ يا  ، انیب يا  ، اونـش يا  ، ادخ يا  ، هتـسجرب يا  ، فیطل يا  ، ادخ يا  ، گرزب يا  ، اناد يا  ، ادخ
نیا رد  ار  ممان  یهد  رارق  ،و  یتسرف دورد  شتیب  لها  دّـمحم و  رب  مهاوخ  یم  وت  زا  تسوت ، نآ  زا  اهتمعن  یـشنمگرزب و  ،و  رترب ياه 

نم هب  ،و  هدـیزرمآ ار  مهانگ  ،و  تشهب ۀـجرد  نیرت  هبترمدـنلب  رد  ار  ما  يراکوکین  ،و  نادیهـش اـب  ار  محور  و  نادنمتداعـس ، زا  بش 
وکین شاداپ  ،و  يدرک مبیصن  هچنآ  هب  يدونشخ  ،و  دنک فرطرب  نم  زا  ار  کش  هک  ینامیا  ،و  دشاب نآ  هارمه  مبلق  هک  ینیقی  یشخبب 

ایند رد 
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يوس هب  تبغر  شیوخ و  رکـش  رکذ و  بش  نیا  رد  ،و  امرف ظفح  نازوس  شتآ  باذـع  زا  ار  ام  ،و  نک تیانع  اـم  هب  ار  ترخآ  رد  و 
مقیفوت يدومن  قفوم  نآ  رب  ار  ( نانآ وا و  رب  ادخ  دورد  ) دّمحم نادناخ  دّمحم و  هچنآ  هب  ،و  نک ما  يزور  ار  هبوت  تشگزاب و  ،و  دوخ

.هد

[ ما یس  زور  لامعا  ]

نوچ نیمحاّرلا و  محرا  ّکنا  مهّللا  : تسا نیا  شیادتبا  هک  تسا  هدرک  لقن  ییاعد  رخآ  زور  يارب  « لابقا » باتک رد  دّیس  : ما یـس  زور 
ار هیداجـس  ۀـلماک  ۀفیحـص  مود  لـهچ و  ياـعد  نآرق  متخ  زا  سپ  تسا  هتـسیاش  ، دـننک یم  متخ  ار  نآرق  مدرم  رتـشیب  زور  نیا  رد 

: دنناوخب هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  یسوط  خیش  هک  ار  رصتخم  ياعد  نیا  دنناوت  یم  دنهاوخب  رگا  دنناوخب و 

هب ،و  نادرگزاب ار  منابز  نآرق  هب  ،و  زاس نشور  ار  ما  هدید  نآرق  هب  ،و  زادنا راکب  ار  مندب  نآرق  هب  ،و  اشگب ار  ما  هنیـس  نآرق  هب  ، ایادخ
.تسین وت  تساوخ  هب  زج  ییورین  شبنج و  هک  ، هد ما  يرای  يراد  یم  ما  هدنز  ات  نآ  هب  لمع 

: دناوخب تسا  هدش  تیاور  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  زا  هک  ار  اعد  نیا  نینچمه  و 

زا يدنم  هرهب  ،و  نامیا قیاقح  یگتسیاش  ،و  ناکین يارادم  ،و  نیقی لها  صالخا  ،و  ناعشاخ عوشخ  ، منک یم  تساوخرد  وت  زا  ایادخ 
.ار شتآ  زا  ییاهر  ،و  تشهب هب  ندیسر  ،و  تشزرمآ ياه  هدارا  ،و  تتمحر بوجو  ،و  هانگ ره  زا  تمالس  ،و  یکین ره 

[ نآ ياهزور  ياهاعد  ،و  ناضمر هام  ياهبش  ياهزامن  نایب  رد  همتاخ  ]

هراشا

همتاخ
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رخآ لصف  رد  داعملا  داز  باتک  رد  یسلجم  همالع  ،و  تسا روهـشم  هکنآ  ياهزور  ياهاعد  ،و  ناضمر هام  ياهبـش  ياهزامن  نایب  رد 
: منک یم  افتکا  هتشون  راوگرزب  نآ  هچنآ  نایب  هب  ، تمسق نیا  رد  رقحا  هدرک و  رکذ  ار  اهنآ  ناضمر  هام 

[ ناضمر كرابم  هام  ياهبش  زا  بش  ره  زامن  ]

[ لوا بش  زامن  ]

.دیحوت ةروس  هبترم  هدزناپ  دمح و  تعکر  ره  ، تعکر راهچ  : لوا بش  زامن 

[ مود بش  ]

.ردق ةروس  هبترم  تسیب  دمح و  تعکر  ره  رد  ، تعکر راهچ  : مود بش 

[ موس بش  ]

.دیحوت ةروس  هبترم  هاجنپ  دمح و  تعکر  ره  رد  ، تعکر هد  : موس بش 

[ مراهچ بش  ]

.ردق ةروس  هبترم  تسیب  دمح و  تعکر  ره  رد  ، تعکر تشه  : مراهچ بش 

[ مجنپ بش  ]

.تاولص راب  ردص  مالس  زا  سپ  ،و  دیحوت ةروس  هبترم  هاجنپ  دمح و  تعکر  ره  رد  ، تعکر ود  : مجنپ بش 

[ مشش بش  ]

.كرابت ةروس  دمح و  تعکر  ره  رد  ، تعکر راهچ  : مشش بش 

[ متفه بش  ]

.ردق ةروس  هبترم  هدزیس  دمح و  تعکر  ره  رد  ، تعکر راهچ  : متفه بش 

[ متشه بش  ]

.هّللا ناحبس  هبترم  رازه  مالس  زا  سپ  دیحوت و  ةروس  هبترم  هد  دمح و  تعکر  ره  رد  ، تعکر ود  : متشه بش 

[ مهن بش  ]

نایاپ زا  سپ  یسرکلا و  هیآ  هبترم  تفه  ،و  دمح تعکر  ره  رد  ، ندیباوخ ماگنه  ماش و  زامن  نایم  هلصاف  رد  تعکر  شـش  : مهن بش 
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.تاولص راب  هاجنپ  زامن 

[ مهد بش  ]

.دیحوت ةروس  هبترم  یس  دمح و  تعکر  ره  رد  تعکر  تسیب  : مهد بش 

[ مهدزای بش  ]

.رثوک ةروس  هبترم  تسیب  دمح و  تعکر  ره  رد  ، تعکر ود  : مهدزای بش 

[ مهدزاود بش  ]

.ردق ةروس  هبترم  یس  دمح و  تعکر  ره  رد  ، تعکر تشه  : مهدزاود بش 

[ مهدزیس بش  ]

.دیحوت ةروس  هبترم  جنپ  تسیب و  دمح و  تعکر  ره  رد  تعکر  راهچ  : مهدزیس بش 

[ مهدراهچ بش  ]

.لازلز ةروس  هبترم  یس  دمح و  تعکر  ره  رد  ، تعکر شش  : مهدراهچ بش 

[ مهدزناپ بش  ]

هبترم هاجنپ  دمح  زا  دعب  رگید  تعکر  رد  ،و  دـیحوت هروس  هبترم  دـص  دـمح  زا  سپ  لوا  تعکر  ود  رد  ، تعکر راهچ  : مهدزناپ بش 
.دیحوت هروس 

[ مهدزناش بش  ]

.رثاکت ةروس  هبترم  هدزاود  دمح و  تعکر  ره  رد  تعکر  هدزاود  : مهدزناش بش 

ص:382

 ( ناسآ شراگن  نانجلا (  حیتافم  دیدج  www.Ghaemiyeh.comبختنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1215زکرم  هحفص 448 

http://www.ghaemiyeh.com


[ مهدفه بش  ]

زا سپ  ،و  دیحوت ةروس  هبترم  دص  دمح و  مود  تعکر  رد  ،و  دهاوخب يا  هروس  ره  دـمح و  لوا  ، تعکر رد  ، تعکر ود  : مهدـفه بش 
هّللا ّالا  هلا  :ال  راب ردص  مالس 

[ مهدجه بش  ]

.رثوک ةروس  هبترم  جنپ  تسیب و  دمح و  تعکر  ره  رد  تعکر  راهچ  : مهدجه بش 

[ مهدزون بش  ]

.لازلز ةروس  هبترم  کی  دمح و  تعکر  ره  رد  ، تعکر هاجنپ  : مهدزون بش 

[ مراهچ تسیب و  ات  تسیب  بش  ]

.دوش رسّیم  هک  يا  هروس  ره  اب  تعکر  تشه  مادک  ره  رد  : مراهچ تسیب و  ات  تسیب  بش 

[ مجنپ تسیب و  بش  ]

.دیحوت ةروس  هبترم  هد  دمح و  تعکر  ره  رد  ، تعکر تشه  : مجنپ تسیب و  بش 

[ مشش تسیب و  بش  ]

.دیحوت ةروس  هبترم  دص  دمح و  تعکر  ره  رد  ، تعکر تشه  : مشش تسیب و  بش 

[ متفه تسیب و  بش  ]

.دیحوت ةروس  هبترم  جنپ  تسیب و  تسناوتن  رگا  ،و  کلم ةروس  دمح و  تعکر  ره  رد  ، تعکر راهچ  : متفه تسیب و  بش 

[ متشه تسیب و  بش  ]

ةروس هبترم  دص  ،و  دیحوت هروس  هبترم  ردص  ،و  یـسرکلا هیآ  هبترم  ردص  دمح و  تعکر  ره  رد  ، تعکر شـش  : متـشه تسیب و  بش 
شـش : تسا تروص  نیا  هب  متفاـی  نم  هچنآ  قـفاوم  متـشه  تسیب و  بش  زاـمن  : دـیوگ ریقف.تاولـص  راـب  دـص  زاـمن  زا  سپ  ،و  رثوـک

راـب دـص  زاـمن  زا  سپ  ،و  دـیحوت ةروـس  هبترم  هد  ،و  رثوـک هروـس  هبترم  هد  ،و  یـسرکلا هیآ  هبترم  هد  دـمح و  تعکر  ره  رد  ، تـعکر
.تاولص

[ مهن تسیب و  بش  ]

.دیحوت ةروس  هبترم  تسیب  ،و  دمح تعکر  ره  رد  ، تعکر ود  : مهن تسیب و  بش 

[ ما یس  بش  ]
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اهزامن نیا  ،و  تاولـص راـب  ردـص  مالـس  زا  سپ  دـیحوت و  ةروس  هبترم  تسیب  دـمح و  تعکر  ره  رد  ،و  تعکر هدزاود  : ما یـس  بش 
.تسا مالس  کی  هب  تعکر  ود  ره  دش  نایب  هک  نانچ 

ناضمر كرابم  هام  ياهزور  ياهاعد 

هراشا

نایب رایسب  تلیضف  ناضمر  كرابم  هام  زور  ره  ةزور  يارب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هک  : دنا هدرک  تیاور  سابع  نبا  زا 
: مینک یم  افتکا  اعد  لصا  نایب  هب  ام  هک  درک  رکذ  نآ  يارب  رایسب  باوث  تلیضف و  اب  یصوصخم  ياعد  زور  ره  يارب  دومرف و 

[ لوا زور  ]

،و ناراد هدـنز  بش  يراد  هدـنز  بـش  ار  ما  يراد  هدـنز  بـش  ،و  هد رارق  ناراد  هزور  ةزور  هاـم  نـیا  رد  ار  ما  هزور  ایادـخ  لوا : زور 
زا هدــنرذگرد  يا  رذــگرد ، نـم  زا  ،و  ناـیناهج دوـبعم  يا  نآ  رد  ار  مهاــنگ  شخبب  ،و  ناربـخ یب  باوـخ  زا  نآ  رد  نـک  مرادــیب 

.ناراکهنگ

[ مود زور  ]

يا ، نک قفوم  تتایآ  تئارق  هب  ،و  راد رانکرب  تماـقتنا  مشخ و  زا  ،و  نک کـیدزن  تا  يدونـشخ  هب  هاـم  نیا  رد  ارم  ایادـخ  مود : زور 
.نانابرهم نیرت  نابرهم 

[ موس زور  ]

نیا رد  هک  يریخ  ره  زا  ،و  زاس مرود  هابتـشا  يدرخ و  یب  زا  ،و  امرف تیانع  يرادیب  یـشوهزیت و  نم  هب  هام  نیا  رد  ایادـخ  موس : زور 
نادنمدوج نیرتدنمدوج  يا  تدوج  قح  هب  ،و  هد رارق  يا  هرهب  میارب  ، ینک یم  لزان  هام 

[ مراهچ زور  ]

نم هب  ار  ترکـش  يادا  ،و  ناشچب نم  هب  ار  ترکذ  ینیریـش  ،و  ارم زاس  دنمرین  ترما  نتـشاداپرب  يارب  هام  نیا  رد  ایادخ  مراهچ : زور 
ناگدننیب نیرتانیب  يا  ، رادب مهاگن  تششوپ  يرادهگن و  هب  ،و  امرف ماهلا 

[ مجنپ زور  ]

يا تتفأر  هب  ، تبّرقم ياـیلوا  زا  ،و  رادربناـمرف ۀتـسیاش  ناگدـنب  زا  ،و  ناـیوج شزرمآ  زا  هاـم  نیا  رد  ارم  هد  رارق  ایادـخ  مـجنپ : زور 
نانابرهم نیرت  نابرهم 

[ مشش زور  ]
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زا ،و  نکم باذـع  تماقتنا  ياه  هنایزات  اب  ،و  راذـگماو تا  یناـمرفان  هب  ندـش  کـیدزن  رطاـخ  هب  هاـم  نیا  رد  ارم  ایادـخ  مشـش : زور 
.ناگدش لد  یگتسبلد  تیاهن  يا  ، تیاهاطع لضف و  هب  ، رادب مرود  تمشخ  تابجوم 

[ متفه زور  ]

هراومه ار  ترکذ  و  رادـب ، مرود  شناهانگ  اهـشزغل و  زا  ،و  هد يرای  شا  يرادـنز  بش  هزور و  رب  هاـم  نیا  رد  ارم  ایادـخ  : متفه زور 
.ناهارمگ يامنهار  يا  تقیفوت  هب  ، نک ما  يزور 
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[ متشه زور  ]

مبـصن ار  تمارک  لها  اب  ینیـشنمه  ،و  مالـس ندرک  راکـشآ  ،و  ماعط ندـناوخ  ،و  ماـتیا هب  يزرورهم  هاـم  نیا  رد  يادـخ  متـشه : زور 
.نادنموزرآ هاگهانپ  يا  تیاطع  هب  ، امرف

[ مهن زور  ]

هب ،و  نک ییاـمنهار  تناـشخرد  لـیالد  بناـج  هب  ،و  هد رارق  تا  هدرتسگ  تمحر  زا  يا  هرهب  هاـم  نیا  رد  نم  يارب  ایادـخ  مهن : زور 
.ناقاتشم يوزرآ  يا  ترهم  هب  ، نک هجوتم  تریگارف  يدونشخ  يوس 

[ مهد زور  ]

فده يا  تناسحا  هب  ، هدب رارق  تهاگرد  نابّرقم  زا  ،و  دوخ دزن  ناراگتسر  زا  ،و  ناگدننک لکوت  زا  هام  نیا  رد  ارم  ایادخ  مهد : زور 
.ناگدنیوج

[ مهدزای زور  ]

مشخ و ،و  هد رارق  نم  تهارک  دروـم  ار  اـهینامرفان  اـهیتسردان و  ،و  نادرگ نم  هدیدنـسپ  ار  یکین  هاـم  نـیا  رد  يادـخ  مهدزاـی : زور 
.ناهاوخداد سردایرف  يا  تا  يرای  هب  نادرگ  مارح  نم  رب  ار  هتخورفارب  شتآ 

[ مهدزاود زور  ]

تلادع رب  ناشوپب و  تجاح  ةزادنا  هب  افتکا  تعانق و  سابل  هب  ،و  يارایب ینمادکاپ  ششوپ و  هب  هام  نیا  رد  ارم  ایادخ  مهدزاود : زور 
.ناگدنساره هدنرادهگن  يا  تا  يرادهگن  هب  ، هد ینمیا  مسرت  یم  هچره  زا  هام  نیا  رد  ارم  ،و  امن مراداو  فاصنا  و 

[ مهدزیس زور  ]

هب ،و  نادرگ میابیکـش  تریدـقت  دروـم  ياهیندـش  رب  ،و  نـک كاـپ  اـهیکاپان  اـهیگدولآ و  زا  هاـم  نـیا  رد  ارم  ایادـخ  مهدزیــس : زور 
ناگدنامرد مشچ  رون  يا  تا  يرای  هب  ، هد مقیفوت  ناکین  اب  ینیشن  مه  يراگزیهرپ و 

[ مهدراهچ زور  ]

، رادب رود  ناهانگ  رد  نداتفا  اهاطخ و  زا  ،و  نکم شنزرس  اهشزغل  رب  هام  نیا  رد  ارم  ایادخ  مهدراهچ : زور 
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.ناناملسم تّزع  يا  تتّزع  هب  ، هدم رارق  تافآ  اهالب و  فده  و 

[ مهدزناپ زور  ]

ناما هب  نک  زاب  ناعضاخ  تشگزاب  دننامه  هبانا  يارب  ار  ما  هنیس  ،و  نک مبیصن  ار  نانتورف  تعاط  هام  نیا  رد  رد  ایادخ  مهدزناپ : زور 
.ناگدنساره هد  ناما  يا  تنداد 

[ مهدزناش زور  ]

هب تتمحر  قح  هب  رادب و  رود  نادب  اب  ینیشنمه  زا  ،و  هد قیفوت  ناکین  اب  ییوسمه  یهارمه و  هب  هام  نیا  رد  ارم  ایادخ  : مهدزناش زور 
.نایناهج ةدیتسرپ  يا  تا  یگدیتسرپ  هب  ،و  هد میاج  شمارآ  ۀناخ 

[ مهدفه زور  ]

هب زاـین  هکنآ  يا  ، روآرب ار  میاـهوزرآ  اـهتجاح و  ،و  اـمرف تیادـه  هتـسیاش  ياـهراک  يوـس  هب  هاـم  نیا  رد  ارم  ایادـخ  مهدـفه : زور 
تسرف دورد  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  تسا  نایناهج  ۀنیس  رد  هچنآ  هب  هاگآ  يا  ، درادن شسرپ  يرگنشور و 

[ مهدجه زور  ]

میاضعا مامت  ،و  شخب ینشور  شراونا  ییانشور  اب  ار  ملد  ،و  نک هاگآ  شیاهرحـس  ياهتکرب  هب  هام  نیا  رد  ارم  ایادخ  مهدجه : زور 
.نافراع ياهلد  شخبرون  يا  تورن  هب  ، رامگب شراثآ  يوریپ  هب  ار 

[ مهدزون زور  ]

هتفریذـپ زا  ،و  اـمن راومه  شیاـهیکین  يوـس  هب  ار  مهار  ،و  نادرگ لـماک  شیاـهتکرب  زا  ار  ما  هرهب  هاـم  نیا  رد  ایادـخ  مهدزوـن : زور 
راکشآ قح  يوس  هب  هدننک  تیاده  يا  ، زاسم ممورحم  شیاهیبوخ 

[ متسیب زور  ]

نآرق توالت  هب  ،و  دـنبرب میزور  هب  ار  خزود  شتآ  ياهرد  ،و  نک زاب  میور  هب  ار  تیاهتـشهب  ياهرد  هام  نیا  رد  ایادـخ  متـسیب : زور 
.نانمؤم لد  رد  شمارآ  هدنتسرف  ورف  يا  ، رادب مقفوم 

[ مکی تسیب و  زور  ]

،و هدم رارق  نم  يوس  هب  یهار  ناطیش  يارب  ،و  هدم رارق  یلیلد  تا  يدونشخ  يوس  هب  نم  يارب  هام  نیا  رد  ایادخ  مکی : تسیب و  زور 
.ناگدنهاوخ تاجاح  هدنروآرب  يا  ، هد رارق  مهاگشیاسآ  لزنم و  ار  تشهب 
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[ مودو تسیب  زور  ]

تا يدونشخ  تابجوم  هب  ،و  امرف لزان  نم  رب  ار  تتاکرب  ،و  اشگب نم  يور  هب  ار  تلضف  ياهرد  هام  نیا  رد  ایادخ  مودو : تسیب  زور 
ناگدنامرد شهاوخ  ةدنروآرب  يا  ، هد میاج  تیاهتشهب  نایم  رد  ،و  رادب مقفوم 

[ موس تسیب و  زور  ]

يا ، يامزایب اهلد  يراکزیهرپ  هب  ار  ملد  ،و  نک مکاپ  اهبیع  زا  ،و  هد میوشو  تسـش  مناهانگ  زا  هاـم  نیا  رد  ایادـخ  موس : تسیب و  زور 
.هانگ لها  ياهشزغل  ةدنریگ  هدیدان 

[ مراهچ تسیب و  زور  ]

دنک یم  دونـشخان  ار  وت  هچنآ  زا  ،و  منک یم  تساوخرد  وت  زا  دنک  یم  دونـشخ  ار  وت  هچنآ  هام  نیا  رد  ایادـخ  مراهچ : تسیب و  زور 
.نادنمزاین هب  هدنشخب  يا  ، مراتساوخ ار  تا  ینامرفان  كرت  تعاطا و  قیفوت  هام  نیا  رد  وت  زا  ،و  مروآ یم  هانپ  وت  هب 

[ مجنپ تسیب و  زور  ]

تناربماـیپ متاـخ  شور  هار و  هب  هتـسارآ  ،و  هد رارق  تنانمـشد  نمـشد  و  اـیلوا ، ۀتـسبلد  هاـم  نیا  رد  ارم  ایادـخ  مـجنپ : تـسیب و  زور 
ناربمایپ ياهلد  هدنرادهگن  يا  ، نادرگ

[ مشش تسیب و  زور  ]

رارق هدیـشوپ  ار  مبیع  ،و  هتفریذـپ ار  ملمع  ،و  هدـیزرمآ ار  مهانگ  ،و  ساپـس دروم  هام  نیا  رد  ار  مشـشوک  ایادـخ  : مشـش تسیب و  زور 
هب یتخـس  زا  ار  میاهراک  ،و  زاـس ما  يزور  ار  ردـق  بش  تلیـضف  هاـم  نیا  رد  ایادـخ  متفه : تسیب و  زور.نایاونـش  نیرتاونـش  يا  ، هد

.هتسیاش ناگدنب  هب  نابرهم  يا  ، زیرب ما  هدرگ  زا  ار  نارگ  راب  هانگ و  ،و  ریذپب ار  میاهشزوپ  ،و  نادرگرب یناسآ 

[ متشه تسیب و  زور  ]

لیاسو نایم  زا  ،و  امرف مارکا  اهتـساوخرد  ققحت  اب  ارم  ،و  نک ناوارف  تابحتـسم  زا  هام  نیا  رد  ار  ما  هرهب  ایادخ  متـشه : تسیب و  زور 
.دزاسن شلوغشم  نازرورارصا  يراشفاپ  هک  يا  ، نک کیدزن  تیوس  هب  ار  ما  هلیسو 

[ مهن تسیب و  زور  ]

ریگورف تتمحر  اب  هام  نیا  رد  ایادخ  مهن : تسیب و  زور 
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.نامیا اب  ناگدنب  هب  نابرهم  يا  ، نادرگ كاپ  ار  ملد  تمهت  ياهیگریت  زا  ،و  نک مبیصن  يرادهگن  دوخ  قیفوت و  و 

[ ما یس  زور  ]

هک یلاحرد  ، هد رارق  شریذـپ  ساپـس و  دروم  ددنـسپ  یم  ار  نآ  ربمایپ  وت و  هچنآ  هیاپ  رب  ، هام نیا  رد  ار  ما  هزور  ایادـخ  : ما یـس  زور 
.نایناهج راگدرورپ  ار  يادخ  ساپس  ،و  شکاپ تیب  لها  دّمحم و  نامرورس  قح  هب  ، دشاب راوتسا  شلوصا  رب  شعورف 

هب طوبرم  تیاور  نوچ  ، دـنا هدرک  رکذ  فلتخم  اعد  دّدـعتم  ياهباتک  رد  ار  کی  ره  تارابع  اهاعد و  ریخأت  میدـقت و  : دـیوگ فلؤم 
رد ار  متفه  تسیب و  زور  ياعد  یمعفک.مدـشن  اهنآ  تارابع  اهاعد و  لـصا  ریخأـت  میدـقت و  ضرعتم  ، مناد یمن  ربتعم  ار  اـهاعد  نیا 

بسانم هک  تسین  رود  موس  تسیب و  زور  رد  متفه  تسیب و  زور  ياعد  ندناوخ  هعیش  بهذم  قفاوم  هدومن و  رکذ  مهن  تسیب و  زور 
.دشاب رت 

لاوش هام  لامعا  : مراهچ لصف 

[ لوا بش  لامعا  ]

هراشا

تیاور رد  هلمج  زا  ، هدش دراو  يرایسب  ثیداحا  نآ  يایحا  تدابع و  باوث  تلیضف و  رد  تسا و  فیرـش  ياهبـش  زا  یکی  : لوا بش 
: تسا ّبحتسم  لمع  دنچ  نآ  يارب  ،و  تسین ردق  بش  زا  رتمک  بش  نآ  : هدمآ

[ ندرک لسغ  : لّوا ]

.درک بورغ  باتفآ  هک  یماگنه  ندرک  لسغ  : لّوا

[ يراد هدنز  بش  : مّود ]

.دجسم رد  [ يراد هدنز  بش  ] هتوتیب ادخ و  زا  تساوخرد  رافغتسا و  اعد و  زامن  هب  يراد  هدنز  بش  : مّود

[ ...دیوگب ار  اهریبکت  نیا  دیع  زامن  حبص و  زامن  اشع و  برغم و  زامن  زا  سپ  : موس ]

: دناوخب دیع  زامن  حبص و  زامن  اشع و  برغم و  زامن  زا  سپ  : موس

هچنآ رب  ار  يادخ  ساپـس  ،و  ساپـس ار  يادخ  ،و  تسا رتگرزب  ادخ  تسین و  ادخ  زج  يدوبعم  ، تسا رتگرزب  ادخ  ، تسا رتگرزب  ادـخ 
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.تشاد ینازرا  ام  هب  هچنآ  رب  رکش  ار  وا  و  درک ، تیاده  نادب  ار  ام 

[ ...دیوگب نآ  ۀلفان  برغم و  زامن  زا  سپ  : مراهچ ]

: دیوگب دنک و  دنلب  نامسآ  بناج  هب  ار  اهتسد  ، دناوخ ار  نآ  ۀلفان  برغم و  زامن  نوچ  : مراهچ

نم رب  ،و  تسرف دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  ، وا روای  يا  دّمحم و  ةدننیزگرب  يا  ، دوج ياراد  يا  ، مرک تمعن و  بحاص  يا 
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هبترم دـص  هدجـس  رد  دور و  هدجـس  هب  سپ.تـسا  راکـشآ  یباـتک  رد  وـت  شیپ  نآ  ،و  شا يدوـمن  هرامـش  هـک  یهاـنگ  ره  زرماـیب 
.دش دهاوخ  هدروآرب  ادخ  تساوخب  هک  ، دهاوخب ادخ  زا  دراد  هک  یتجاح  ره  سپس  [ میوپ یم  ادخ  يوس  هب  «] هّللا یلا  بوتا  :» يوگب

: دیوگب دور و  هدجس  هب  برغم  زامن  زا  سپ  هک  تسا  هدمآ  خیش  تیاور  رد  و 

ره زرمایب  نم  رب  ،و  تسرف دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  ، وا روای  يا  دّـمحم و  ةدـننیزگرب  يا  ، اطع ياراد  يا  ، تردـق بحاص  يا 
: دیوگب هبترم  دص  سپ.تسا  راکشآ  یباتک  رد  وت  دزن  هانگ  نآ  ،و  مدرک شومارف  ار  نآ  مدش و  بکترم  هک  ار  یهانگ 

هّللا یلا  بوتا 

[ مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  ترایز  : مجنپ ]

دهاوخ تاراـیز  باـب  رد  بش  نیا  صوـصخم  تراـیز  ،و  دراد رایـسب  تلیـضف  هک  دـنک  تراـیز  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  : مجنپ
یلاعت هّللا  ءاش  نا  هحفص 690] ] دمآ

[ دیوگب تشذگ  هعمج  بش  لامعا  رد  نآ  نایب  هک  ار  « لضفلا مئاد  ای  » رکذ هبترم  هد  : مشش ]

هحفص 56] ] .دیوگب تشذگ  هعمج  بش  لامعا  رد  نآ  نایب  هک  ار  « لضفلا مئاد  ای  » رکذ هبترم  هد  : مشش

[ دروآ اجب  تشذگ  ناضمر  هام  رخآ  بش  رد  هک  يزامن  تعکر  هد  : متفه ]

.دروآ اجب  هحفص 381] ] تشذگ ناضمر  هام  رخآ  بش  رد  هک  يزامن  تعکر  هد  : متفه

[ ...تیفیک نیا  هب  دناوخب  زامن  تعکر  ود  : متشه ]

سپ ،و  دناوخب هبترم  کی  مود  تعکر  رد  »و  دیحوت » هبترم رازه  « دمح » ةروس زا  سپ  لّوا  تعکر  رد  ، دروآ اجب  زامن  تعکر  ود  : متشه
شـشخب و بحاص  يا  ، دوج تمعن و  ياراد  يا  : دـیوگب هاگنآ  هّللا  یلا  بوتا  : دـیوگب هبترم  دـص  دراذـگ و  هدجـس  هب  رـس  مالـس  زا 

.نک نانچ  نینچ و  نم  اب  ،و  تسرف دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  (، شنادناخ وا و  رب  ادخ  دورد  ) دّمحم ةدننیزگرب  يا  ، اطع

نیا هب  ار  زامن  تعکر  ود  نیا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  هک  هدمآ  تیاور  رد.دهاوخب  ار  دوخ  تاجاح  « اذک اذک و  » ياجب و 
اهنآ ادخ  ، دشاب هتـشاد  هانگ  نابایب  ياهگیر  هرامـش  هب  رگا  ،و  دیامرف اطع  نیقی  هب  ، بلطب ادـخ  زا  هک  تجاح  ره  ، دورآ ياجب  تیفیک 

برغم و زامن  زا  سپ  دـیاب  ار  زامن  نیا  نکیل  ، هدـش دراو  هبترم  دـص  « دـیحوت » ةروس هبترم  رازه  ياجب  يرگید  تیاور  رد  دزرمایب ، ار 
ۀلفان
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: دنا هدرک  لقن  ار  اعد  نیا  زامن  نایاپ  زا  سپ  سوواط  نبا  دّیس  یسوط و  خیش.دروآ  اجب  نآ 

يا ، ادخ يا  ، مالـس يا  ، ادخ يا  ، كاپ يا  ، ادخ يا  ، اورنامرف یه  ، ادخ يا  ، هدنـشخب يا  ، ادخ يا  ، نابرهم يا  ، ادخ يا  ، ادـخ يا  ، ادـخ يا 
يا ، ادخ يا  ، هدننیرفآ يا  ، ادخ يا  شنمگرزب  يا  ، ادخ يا  ، راّبج يا  ، ادخ يا  ، دنمتّزع يا  ، ادخ يا  ، رگ هریچ  يا  ، ادخ يا  ، شخب ینمیا 
يا ، رابدرب يا  ، ادخ يا  ، میرک يا  ، ادخ يا  ، هاگآ يا  ، ادخ يا  ، گرزب يا  ، ادخ يا  ، اناد يا  ، ادخ يا  ، رگتروص يا  ، ادخ يا  ، هدنروآدیدپ
يا ، دنمتواخـس يا  ، ادـخ يا  ، هدـننک تباجا  يا  ، ادـخ يا  ، کـیدزن يا  ادـخ  يا  ، اـنیب يا  ، ادـخ يا  ، اونـش يا  ، ادـخ يا  ، هنازرف يا  ، ادـخ
يا ، ادخ يا  ، عیرـس يا  ، ادخ يا  ، رواد يا  ، ادخ يا  ، تسرپرـس يا  ، ادخ يا  رادافو  يا  ، ادخ يا  ، دنمورین يا  ، ادخ يا  ، راوگرزب يا  ، ادـخ
يا ، ادخ يا  ، ریگارف يا  ، ادخ يا  ، رادهگن يا  ، ادـخ يا  ، توکـشاب يا  ، ادـخ يا  ، نابهگن يا  ، ادـخ يا  نابرهم ، يا  ، ادـخ يا  ، ریگ تخس 
يا ، ادـخ يا  ، هدـننکرخف يا  ، ادـخ يا  ، ناهن يا  ، ادـخ يا  ، راکـشآ يا  ، ادـخ يا  ، ماـجنا يا  ، ادـخ يا  ، زاـغآ يا  ، ادـخ يا  ناـیاقآ  ياـقآ 
يا ادـخ ، يا  ، رون يا  ، ادـخ يا  ، تسود يا  ، ادـخ يا  ، راگدرورپ يا  ، ادـخ يا  ، راـگدرورپ يا  ، ادـخ يا  ، راـگدرورپ يا  ، ادـخ يا  ، هریچ
يا ، هوکـش اب  يا  ، ادخ يا  ، ناسر هرهب  يا  ، ادخ يا  ، هدنیاشگ يا  ، ادـخ يا  ، هدـننک عفد  يا  ، ادـخ يا  ، هدـنرادزاب يا  ، ادـخ يا  ، هدـنربالاب

كاپ يا  ، ادخ يا  ، ةدننیرفآ يا  ، ادخ يا  ، بیبح يا  ادخ  يا  ، سردایرف يا  ، ادخ يا  ، دهاش يا  ، ادخ يا  ، هاوگ يا  ، ادخ يا  ، ابیز يا  ، ادخ
ادخ يا  ، دنمورین يا  ، ادخ يا  ، هاشداپ يا  ، ادخ يا  ، ةدننک
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يا ، ثراو يا  ادخ  يا  ، هدنزیگنارب يا  ، ادخ يا  ، هدنناریم يا  ، ادخ يا  ، هدننک هدنز  يا  ، ادخ يا  ، هدننارتسگ يا  ، ادخ يا  ، هدننک ضبق  يا 
يا ، ادـخ يا  ، راکــشآ يا  يا  ، ادـقح يا  ، قـح يا  ، ادـخ يا  ، هدـنهد تـمعن  يا  ، ادـخ يا  ، هد ینوزف  يا  ، ادـخ يا  ، شخباـطع يا  ، ادــخ
يا ، نیرفآون يا  ، ادخ يا  ، روآدیدپ يا  ، ادخ يا  ، روآزاب يا  ، ادـخ يا  ، رگزاغآ يا  ، راکابیز يا  ، ادـخ يا  ، راکوکین يا  ، ادـخ يا  ، هزیکاپ
يا ، ادـخ يا  ، گرزب يا  ، ادـخ يا  ، هیاپدـنلب يا  ، ادـخ يا  ، شخبافــش يا  ادـخ  يا  ، هدـننک تیاـفک  يا  ، ادــخ يا  ، رگتیادــه يا  ، ادــخ
يا ، دنلب بتارم  بحاص  يا  ، ادخ يا  ، رگداد يا  ، ادخ يا  ، رترب يا  ، ادخ يا  ، شخباطع يا  ، ادـخ يا  ، شخب تمعن  يا  ، ادـخ يا  ، نابرهم

بحاص يا  ، ادخ يا  ، رادهگن يا  ، ادـخ يا  ، رادـیاپ يا  ، ادـخ يا  ، هدـنهدازج يا  ، ادـخ يا  ، هشیپ یتسار  يا  ، ادـخ يا  وگتـسار  يا  ، ادـخ
يا ، هد يرای  يا  ، ادخ يا  ، هدنزاس يا  ، ادـخ يا  ، هدـیتسرپ يا  ، ادـخ يا  ، هدیدنـسپ يا  ، ادـخ يا  ، يراوگرزب ياراد  يا  ، ادـخ يا  یگرزب 
يا ، رون يا  ، ادخ يا  ، راذگـساپس يا  ادخ ، يا  ، هدـنزرمآ يا  ، ادـخ يا  ، فیطل يا  ، ادـخ يا  ، راکرپ يا  ، ادـخ يا  ، هدـنروآدیدپ يا  ، ادـخ
يا ، ادـخ يا  ، راـگدرورپ يا  ، ادــخ يا  ، راـگدرورپ يا  ادــخ ، يا  ، راـگدرورپ يا  ، ادــخ يا  ، راـگدرورپ يا  ، ادــخ يا  ، اـناوت يا  ، ادــخ
يا ، راگدرورپ يا  ، ادخ يا  ، راگدرورپ يا  ادخ ، يا  ، راگدرورپ يا  ، ادخ يا  ، راگدرورپ يا  ، ادخ يا  ، راگدرورپ يا  ، ادخ يا  ، راگدرورپ
تا يرابدرب  هب  و  یهن ، ّتنم  نم  رب  تا  يدونـشخ  هب  ،و  یتسرف دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  هک  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ، ادـخ

، مرب یم  نامگ  هک  ییاج  زا  ، يرتسگب نم  هب  تا  هزیکاپ  لالح  يزور  زا  ،و  يرذگرد نم  زا 
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نیرت نابرهم  يا  ، منک ییادـگ  وا  زا  هک  وت  ریغ  يدـحا  هن  ،و  مرادـن وت  زج  ار  یـسک  ماوت و  هدـنب  نم  ، مرب یمن  نامگ  هک  ییاـج  زا  و 
: ییوگ یم  يور و  یم  هدجس  هب  سپس.گرزب  رترب  يادخ  هب  زج  تسین  ییورین  ، دوش دهاوخ  ادخ  ار  هچنآ  ، نانابرهم

هدروآ دورف  یتجاح  ره  وت  تیانع  هب  ، تاکرب هدنتسرف  ورف  يا  ، راگدرورپ يا  ، راگدرورپ يا  ، راگدرورپ يا  ، ادخ يا  ، ادخ يا  ، ادخ يا 
تشرع ةدرپارس  رب  هک  ، تهاگـشیپ رد  روهـشم  ياهمان  ،و  تسوت دزن  بیغ  ۀنازخ  رد  هک  یمان  ره  هب  ، منک یم  تساوخرد  وت  زا  دوش ،

تمرتحم ۀناخ  هب  نادراو  رامش  رد  ارم  يریذپب و  نم  زا  ار  ناضمر  هام  ،و  یتسرف دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  هکنیا  ، هدش هتـشون 
.نابرهم يا  ، يروآ نوریب  میارب  ار  دوخ  ياهجنگ  ،و  یشوپ مشچ  ار  ناهانگ  نم  زا  ،و  یسیونب

[ ...تیفیک نیا  هب  دروآ  ياجب  زامن  تعکر  هدراهچ  : مهن ]

ره ربارب  رد  ات  ، دناوخب ار  « دیحوت » ةروس هبترم  هس  یسرکلا و  هیآ  »و  دمح » ةروس تعکر  ره  رد  ، دروآ ياجب  زامن  تعکر  هدراهچ  : مهن
رد یـسوط  خیـش  : مهد.دشاب وا  يارب  هدناوخ  زامن  ،و  هتفرگ هزور  هام  نآ  رد  هکره  تدابع  باوث  تدابع و  لاس  لهچ  باوث  یتعکر 

.نیشنب دوخ  زامن  ياج  رد  رجف  عولط  ات  ،و  رآ ياجب  لسغ  بش  رخآ  رد  هک  هدومرف  « حابصم » باتک

[ لّوا زور  لامعا  ]

هراشا

: تسا زیچ  دنچ  نآ  لامعا  ،و  تسا رطف  دیع  زور  : لّوا زور 

[ دیوگب ار  دیع  بش  تاریبکت  ، دیع زامن  حبص و  زامن  زا  سپ  : لّوا ]

.ناوخب ، يدناوخ یم  هضیرف  زامن  زا  سپ  دیع  بش  رد  هک  یتاریبکت  ، دیع زامن  حبص و  زامن  زا  سپ  : لّوا

[ ...دناوخب ار  اعد  نیا  حبص  زامن  زا  سپ  : مود ]

ار اعد  نیا  ندناوخ  خیش  ،و  ناوخب « یماما دّمحمب  کیلا  تهّجوت  ینا  مهّللا  :» هدرک تیاور  دّیس  هک  ار  ییاعد  حبص  زامن  زا  سپ  : مود
.هدرک رکذ  دیع  زامن  زا  سپ 

[ دراذگب رانک  دیع  زامن  زا  شیپ  ار  رطف  تاکز  : موس ]

،و دّـکؤم بجاو  ، رطف تاکز  هک  نادـب.هدمآ  یهقف  ياهباتک  رد  هک  یحرـش  هب  دـیع ، زامن  زا  شیپ  رطف  تاکز  نتـشاذگ  راـنک  : موس
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َرَکَذ ّکََزت َو 
�

ی ْنَم  َحَْلفَأ  ْدَق  : » ۀفیرش ۀیآ  نیا  رد  یلاعت  قح  ،و  تسا هدنیآ  لاس  ات  ناسنا  ظفح  ببـس  ناضمر و  هام  ةزور  یلوبق  طرش 
.هدومرف رکذ  زامن  رب  مّدقم  ار  تاکز  ّلَصَف »

�
ی ِهِّبَر  َمْسا 

[ لسغ : مراهچ ]

اجب ناـمز  اـت  تسا  رجف  عولط  زا  سپ  نآ  تقو  ،و  دـنهد ماـجنا  رهن  رد  ار  نآ  دوش  نکمم  رگا  تسا  نآ  رتهب  ،و  تسا لـسغ  : مراـهچ
، روآ اجب  هدیشوپ  فقس  ریز  رد  ار  لسغ  هک  تسا  هدمآ  یتیاور  رد  هدومرف و  خیش  هک  نانچ  ، دیع زامن  ندروآ 
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: وگب ینک  لسغ  یتساوخ  نوچ  و 

مـسب » هاگنآ داب  شنادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  دّمحم  وت  ربمایپ  شور  زا  يوریپ  ،و  وت باتک  هب  قیدصت  ،و  وت هب  نامیا  يارب  اهنت  ایادـخ 
: وگب يدش  غراف  لسغ  زا  هک  یماگنه  ،و  رآ ياجب  ار  لسغ  وگب و  « هّللا

.امرف فرطرب  نم  زا  ار  یگدولآ  ره  ایادخ  ، نک كاپ  ار  منید  ،و  هد رارق  مناهانگ  ةرافک  ار  لسغ  نیا  يادخ 

[ دیع زامن  ندروآ  اجب  يارب  ارحص  هب  نتفر  ، شوخ يوب  ندرب  راکب  ،و  وکین ۀماج  ندیشوپ  : مجنپ ]

.هکم رهش  ریغ  رد  نامسآ  ریز  رد  دیع  زامن  ندروآ  اجب  يارب  ارحص  هب  نتفر  ، شوخ يوب  ندرب  راکب  ،و  وکین ۀماج  ندیشوپ  : مجنپ

[ دیع زامن  زا  شیپ  ندرک  راطفا  : مشش ]

: هدومرف دیفم  خیش  ،و  دشاب ینیریش  ای  امرخ  اب  هک  تسا  نآ  رتهب  ،و  زور لوا  رد  ، دیع زامن  زا  شیپ  ندرک  راطفا  : مشش

.تسا ّبحتسم  تسافش  يدرد  ره  زا  هک  مالّسلا  هیلع  ادهشلادّیس  تبرت  زا  یمک  رادقم  ندروخ 

[ ...دناوخب ار  اعد  نیا  دیع  زامن  هب  نتفر  ماگنه  : متفه ]

رد سوواط  نبا  دّیـس  هک  ار  ییاهاعد  ناوخب  ،و  باتفآ عولط  زا  سپ  رگم  ورن  نوریب  ، يدش هدامآ  دیع  زامن  هب  نتفر  يارب  نوچ  : متفه
نابرق رطف و  دـیع  زامن  يارب  هک  یماگنه  هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یلامث  هزمح  وبا  هلمج  زا  هدرک  لقن  « لابقا » باتک

: ناوخب ار  اعد  نیا  ، يدش نتفر  نوریب  ةدامآ  هعمج  و 

اه و هزیاج  دیما  هب  تناگدنب  زا  یکی  هاگرد  هب  دورو  يارب  ، دش دعتـسم  اّیهم و  ای  ، درک تین  ای  دش  هدامآ  زور  نیا  رد  سکره  ایادـخ 
دیما هب  تسوت  بناج  هب  اهنت  نم  ندـش  دعتـسم  ایهم و  ندرک و  دـصق  ندـش و  هدامآ  نم  ياقآ  يا  یلو  ، اهاطع اه و  هرهب  اـه و  هلص 

وا و رب  ادـخ  دورد  ) دّـمحم تربماـیپ  تـما  داـیعا  زا  يدـیع  رد  مدرک  حبــص  کـنیا  ، تیاـهاطع اـه و  هرهب  اـه و  هلــص  اـه و  هزیاـج 
هک یقولخم  هب  ،و  مدـشن دراو  وت  رب  مشاب  هدروآ  شیپ  ار  نآ  ،و  منک نانیمطا  نآ  هب  هک  یحلاـص  لـمع  هب  هک  یلاـحرد  شنادـناخ ،)

رد هکلب  ، مدرکن ور  مشاب  شدنموزرآ 
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يا ، گرزب يا  ، گرزب يا  سپ  ، مراد فارتـعا  شیوـخ  هـب  تبــسن  يدــب  هاــنگ و  هـب  ما  هدــمآ  وـت  بناــج  هـب  اــهنت  ینتورف  لاــح 
.نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  ، تسین وت  زج  يدوبعم  هک  يا  ، دزرماین وت  زج  ار  گرزب  ناهانگ  هک  ، زرمایب ار  مگرزب  ناهانگ  ، گرزب

[ ...تیفیک نیا  هب  دیع  زامن  ندناوخ  : متشه ]

جنپ « یلعا »و« دمح » ةروس زا  سپ  »و  یلعا  » »و دمح » ياه هروس  لوا  تعکر  رد  : تسا تعکر  ود  نآ  ،و  تسا دیع  زامن  ندـناوخ  : متـشه
: دیوگب ،و  درادرب تونق  هب  تسد  يریبکت  ره  زا  دعب  ،و  دیوگب ریبکت 

یم تساوخرد  وت  زا  ، ترفغم اوقت و  لها  و  تمحر ، تشذگ و  لها  ،و  تنطلـس دوج و  لها  يا  ،و  تمظع یگرزب و  لها  يا  يادخ 
دّمحم رب  هک  ، فرش رد  ینوزف  هریخذ و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  يارب  ،و  يداد رارق  دیع  ناناملسم  يارب  هک  زور  نیا  قح  هب  منک 
دّمحم هک  يّرـش  ره  زا  ،و  ینک دراو  يدومن  دراو  ار  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  هک  يریخ  ره  رد  ارم  ،و  یتسرف دورد  دّمحم  نادـناخ  و 

يزیچ نیرتهب  ، منک یم  تساوخرد  وت  زا  ایادخ  ، يروآ نوریب  ارم  يدروآ  نوریب  ار  ( شنادناخ وا و  رب  ادـخ  دورد  ) دّـمحم نادـناخ  و 
مـشش ریبکت  سپ.دندرب  هانپ  وت  هب  تا  هتـسیاش  ناگدنب  هچنآ  زا  مروآ  یم  هانپ  وت  هب  ،و  دـندرک تساوخرد  تا  هتـسیاش  ناگدـنب  هک 
سپس دناوخب ، ار  « سمش » ةروس « دمح » ةروس زا  سپ  ،و  دنک مایق  مود  تعکر  يارب  دوجـس  عوکر و  زا  سپ  ،و  دور عوکر  هب  دیوگب و 

هب هتفگ و  ار  ریبکت  نیمجنپ  دش  غراف  نوچ  ، دناوخب ار  اعد  نامه  ،و  درادرب تونق  هب  تسد  يریبکت  ره  زا  سپ  ،و  دـیوگب ریبکت  راهچ 
ياهیاعد دیع  زامن  زا  سپ.دروآ  اجب  ار  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  حـیبست  مالـس  زا  سپ  ،و  دـناسرب نایاپ  هب  ار  زامن  ،و  دور عوکر 

يرایسب
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يور نامـسآ و  ریز  دیع  زامن  تسا  بحتـسم.دشاب  هیداجـس  ۀلماک  ۀفیحـص  مشـش  لهچ و  ياعد  اهنآ  نیرتهب  دـیاش  هک  هدـش  دراو 
يارب لامعا  ندـش  لوبق  يارب  ،و  ددرگزاـب دوب  هدـمآ  زاـمن  هب  هک  یهار  نآ  ریغ  زا  ، زاـمن هاـگیاج  زا  ،و  دوش عقاو  شرف  نودـب  نیمز 

.دنک اعد  دوخ  ینید  ناردارب 

[ مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ترایز  : مهن ]

.دنک ترایز  ار  مالّسلا  هیلع  ءادهشلا  دّیس  ترضح  : مهن

[ دناوخب ار  « هبدن » ياعد : مهد ]

هدجس هب  ، دوش غراف  اعد  زا  نوچ  هک  هدومرف  سوواط  نبا  دّیـس  ،و  دیایب نیا  زا  دعب  یلاعت  هّللا  ءاش  نا  هک  دناوخب  ار  « هبدن » ياعد : مهد
: دیوگب دور و 

.دوش یمن  باریس  شا  هنشت  ،و  ددرگ یمن  هنهک  شا  هزات  ،و  دوش یمن  شوماخ  شترارح  هک  یشتآ  زا  مدروآ  یم  هانپ  وت  هب 

ور ریز و  شتآ  رد  وت  يارب  نآ  ندیلام  كاخ  هب  ،و  هدجـس زا  سپ  ار  مراسخر  ایادخ  : دیوگب دراذگ و  نیمز  رب  ار  تسار  ۀنوگ  سپ 
رب نک  محر  : دیوگب دراذگ و  نیمز  رب  ار  پچ  ۀنوگ  سپس  تسا  ّتنم  رب  ار  وت  اهنت  هکلب  ، مرادن ّتنم  وت  رب  راک  نیا  رد  نم  هک  ، نکم
نم رگا  : دـیوگب ددرگرب و  هدجـس  لاح  هب  هاگنآ.تسا  هدومن  فارتعا  هتـشگ و  هراچیب  هدـش و  هانگ  بکترم  ،و  هدرک دـب  هک  یـسک 

میرک يا  دشاب  وکین  وت  بناج  زا  تشذگ  تسا  هتـسیاش  ، هدش گرزب  تا  هدنب  زا  هانگ  ، یتسه یبوخ  راگدرورپ  وت  ، مدوب يدـب  ةدـنب 
یمن هک  یلاـحرد  ، نکم يرپـس  يراـک  لاـمها  يزاـب و  هب  ار  تزورما  : هدوـمرف دّیـس  هاـگنآ  شخبب  شخبب  : دـیوگب هـبترم  دـص  سپ 

رد ندش  دودرم  زا  رگا  ،و  نک یفالت  ابیز  ساپس  اب  ار  نآ  ، يراد ندش  هتفریذپ  دیما  رگا  ؟ هتفریذپ ای  ، يدودرم لامعا  رظن  زا  ایآ  ، یناد
شاب ینالوط  هودنا  راچد  سپ  ، یساره

[ مجنپ تسیب و  زور  تبسانم  ]

تداهش زور  یخرب  ،و  هدش عقاو  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  تداهش  ، یـضعب ۀتفگ  هب  تشه  لهچ و  دص و  لاس  رد  : مجنپ تسیب و  زور 
نوچ هک  هدش  تیاور  ،و  هدش هدناروخ  ترضح  هب  هک  هدوب  يدولآرهز  روگنا  ، ترضح نآ  تداهش  تلع  ،و  دنا هتفگ  بجر  ۀمین  ار 

بناج هب  دندمآ  درگ  همه  نوچ  ، دیروآ درگ  ارم  ناگتسب  : دومرف دوشگ و  ار  دوخ  ياه  هدید  دیسر  ارف  ترضح  نآ  تداهش  نامز 
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.دسر یمن  دنکن  دامتعا  نآ  هاگیاج  هب  درامش و  کبس  ار  زامن  هک  یسک  هب  ام  تعافش  : دومرف درک و  رظن  ناشیا 

هدعقلاوذ هام  لامعا  : مجنپ لصف 

[ هام نیا  تلیضف  ]

هدومرف رکذ  دیجم  نآرق  رد  یلاعت  قح  هک  ، تسا مارح  ياههام  زاغآ  هام  نیا 

[ هام نیا  ياه  هبنشکی  زامن  ]

هام نیا  هبنـشکی  زور  يارب  ،و  تساعد تباجتـسا  هاگ  دـیدش  یتخـس  ماگنه  هب  هدـعقلاوذ  هک  هدرک  لقن  یتیاور  سوواط  نبا  دّیـس  و 
اجب ار  نآ  هکره  ، هک تسا  نیا  تلیـضف  نآ  رـصتخم  : هدرک تیاور  هلآ  هیلع و  هـّللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  زا  رایـسب  تلیـضف  اـب  يزاـمن 

،و دورب ایند  زا  نامیا  اب  ،و  دندرگ یـضار  يو  زا  تمایق  رد  وا  ناراکبلط  ،و  دوش یم  هدیزرمآ  شهانگ  قح و  هتفریذپ  شا  هبوت  ، دروآ
ردام و ردپ و  بیصن  قح  شزرمآ  ،و  دنوش یضار  وا  وزا  شردام  ردپ و  ددرگ و  ینارون  عیسو و  شربق  دوشن و  هتفرگ  وا  زا  شنامیا 
،و دناتـسب یناسآ  هب  ار  شناج  ،و  دنک ارادـم  وا  اب  ندرم  تقو  رد  گرم  ۀتـشرف  دـبای و  هعـسوت  وا  يزور  ،و  ددرگ وا  داژن  نادـنزرف و 
ار « دمح » ةروس تعکر  ره  رد  ، دناوخب زامن  تعکر  راهچ  دریگب و  وضو  دروآ و  اجب  لسغ  هبنـشکی  زور  : تسا نینچ  زامن  نآ  تیفیک 

هبترم داتفه  زامن  زا  سپ  دـناوخب و  هبترم  کی  ار  « سان  » ةروس هبترم و  کی  ار  « قلف » ةروس هبترم و  هس  ار  « دـیحوت » ةروس هبترم و  کـی 
: اب ار  رافغتسا  ،و  دنک رافغتسا 

: دیوگب سپس  ، دیامن متخ  تسین  گرزب  يالاو  يادخ  هب  زج  ییورین  شبنج و 

.دزرمآ یمن  یسک  وت  زج  ار  ناهانگ  هک  ، زرمایب ار  نمؤم  نانز  نادرم و  ۀمه  نم و  ناهانگ  ، هدنزرمآ يا  ، اناوت يا 

لاس دصهن  باوث  ، دریگب هزور  دشاب  هبنش  هعمج و  هبنـشجنپ و  هک  یپرد  یپ  يزور  هس  مارح  ياههام  زا  یکی  رد  هکره  هدش  تیاور 
.دوش یم  نادنچود  تانسح  اههانگ و  مارح  ياههام  رد  هدومرف  یمق  میهاربا  نب  یلع  راوگرزب  خیش.دوش  هتشون  وا  يارب  تدابع 

[ مهدزای زور  تبسانم  ]

.هدش عقاو  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  تداعس  اب  تدالو  ، تشه لهچ و  دص و  لاس  : مهدزای زور 

[ مهدزناپ بش  لامعا  ]

یسک ، هدمآ يوبن  تیاور  رد  هک  نانچ  ،و  دیامرف یم  تمحر  رظن  وخ  نمؤم  ناگدنب  رب  ادخ  ، تسا یکرابم  بش  : مهدزناپ بش 
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يراد هزور  مه  نآ  ، دنا هدوب  دجسم  مزالم  هک  تسا  يراد  هزور  رفن  دص  رجا  وا  يارب  ، دشاب لوغـشم  قح  تعاط  هب  بش  نیا  رد  هک 
زامن و تدابع و  تعاط و  هب  ار  دوخ  ،و  رامشب تمینغ  ار  بش  نیا  سپ  ، دشاب هدرکن  تیصعم  یندز  مهرب  مشچ  ةزادنا  هب  ار  ادخ  هک 

.دش دهاوخ  اطع  وا  هب  امتح  دهاوخب  ادخ  زا  یتجاح  بش  نیا  رد  هکره  هدش  تیاور  ، نک لوغشم  ادخ  زا  تاجاح  تساوخرد 

[ موس تسیب و  زور  تبسانم  ]

کیدزن و زا  ترـضح  نآ  ترایز  هدـش و  عقاو  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  تداهـش  یلوق  هب  هس  تسیود و  لاس  : موس تسیب و  زور 
.تسا ّبحتسم  رود 

ّبحتـسم هک  مدید  ( مهیلع هّللا  ناوضر   ) برع ریغ  هعیـش  ياملع  ياهباتک  زا  یـضعب  رد  هک  تفگ  « لابقا » باتک رد  سوواط  نبا  دـّیس 
زا یضعب  هب  ، دوش ترایز  رود  کیدزن و  زا  هدعقلا  يذ  هام  زا  موس  تسیب و  زور  رد  ( وا رب  ادخ  دورد  ) اضر ترـضح  نامیالوم  تسا 

.تسا هدیسر  باب  نیا  رد  هک  یتایاور  زا  دشاب  ترایز  دننامه  هک  هچنآ  هب  ای  ، فورعم ياهترایز 

([ ضرالا وحد  بش  ) مجنپ تسیب و  بش  لامعا  ]

هک تسا  فیرـش  رایـسب  ياهبـش  زا  ،و  بآ يور  هب  هبعک  ریز  زا  نیمز  ندـش  نهپ  ینعی  ، تسا ضرالا  وحد  بش  : مجنپ تسیب و  بش 
نم : هتفگ هک  هدـش  تیاور  ءاّشو  یلع  نب  نسح  زا  ،و  دراد رایـسب  رجا  نآ  رد  تداـبع  هب  ماـیق  ،و  دوش یم  لزاـن  نآ  رد  ادـخ  تمحر 

دومرف ترضح  ، میدروخ ماش  مالّسلا  هیلع  اضر  ترـضح  تمدخ  رد  ، هدعقلاوذ هام  مجنپ  تسیب و  بش  رد  مردپ  اب  هک  مدوب  كدوک 
هزور ار  شزور  هکره  سپ  ، هدش نهپ  هبعک  ریز  زا  نیمز  ،و  دنا هدش  ّدلوتم  مالسلا  امهیلع  یسیع  ترـضح  میهاربا و  ترـضح  بشما 

دهاوخ مایق  ( جع ) مئاق ترضح  زور  نیا  رد  : دومرف هک  تسا  رگید  تیاور  رد  ،و  دشاب هتـشاد  هزور  هام  تصـش  هک  تسا  نانچ  ، درادب
.درک

([ ضرالا وحد  زور  ) مجنپ تسیب و  زور  لامعا  ]

هراشا

رد ،و  تسا زاـتمم  هزور  تلیـضف  هب  لاـس  ماـمت  رد  هک  ، تسا يزور  راـهچ  نآ  زا  یکی  ، تسا ضرـالا  وحد  زور  : مجنپ تسیب و  زور 
نیا هکره  ،و  تسا لاس  داتفه  هرافک  هک  هدـمآ  رگید  تیاور  رد  تسا و  لاس  داـتفه  ةزور  دـننامه  زور  نیا  ةزور  هک  : هدـمآ یتیاور 

رد هچره  هک  زور ، نیا  راد  هزور  يارب  دوش و  هتشون  لاس  دص  تدابع  وا  يارب  ، دروآ رس  هب  تدابع  هب  ار  بش  ،و  درادب هزور  ار  زور 
تدابع يارب  ،و  هدش رشتنم  نآ  رد  ادخ  تمحر  هک  تسا  يزور  نیا  ،و  دنک رافغتسا  تسا  نامسآ  نیمز و  نایم 
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دراو رگید  لمع  ود  لسغ  ادخ و  رکذ  تدابع و  هزور و  زج  زور  نیا  يراب  ،و  تسا يرایـسب  رجا  زور  نیا  رد  ادخ  رکذ  هب  عامتجا  و 
: تسا

[ ...تیفیک نیا  هب  دناوخب  هدش  تیاور  مق  لها  زا  هعیش  ياملع  ياهباتک  رد  هک  يزامن  : لّوا ]

شیپ ات  باتفآ  ندمآ  الاب  ] تشاچ تقو  رد  تسا  تعکر  ود  نآ  هدش و  تیاور  مق  لها  زا  هعیـش  ياملع  ياهباتک  رد  هک  يزامن  : لّوا
چیه ، دیوگب مالـس  زا  سپ  ،و  دوش هدناوخ  « سمّـشلا «و  ةروس هبترم  جنپ  « دـمح » ةروس زا  سپ  تعکر  ره  رد  [ رهظ تقو  زا  نتـشذگ  زا 

يا ، ریگ هدـیدان  ار  مشزغل  اهـشزغل  ریگ  هدـیدان  يا  دـناوخب : دـنک و  اعد  هاـگنآ  گرزب  رترب  يادـخ  هب  رگم  تسین  ییورین  شبنج و 
تسا نم  دزن  هچنآ  میاهیدب و  زا  ،و  نک محر  نم  هب  ،و  ونشب ار  میادص  ، اهادص ياونش  يا  ، نک تباجا  ار  میاعد  ، اهاعد هدننک  تباجا 

.يراوگرزب یگرزب و  بحاص  يا  ، رذگرد

[ ...دناوخب ار  اعد  نیا  : مّود ]

: تسا ّبحتسم  نآ  ندناوخ  : هدومرف « حابصم » باتک رد  خیش  هک  ییاعد  ندناوخ  : مّود

زا زور  نیا  رد  مهاوخ  یم  وت  زا  ، يراتفرگ ره  ةدـننک  فرطرب  ،و  یتخـس ةدـنریگرب  ،و  هناد ةدننفاکـش  ،و  هبعک ةدـننارتسگ  يا  ایادـخ 
رارق هلیسو  دوخ  يوس  هب  تناما و و  نامیا  لها  دزن  ار  نآ  ،و  یتخادنا شیپ  ار  شتقبـس  ،و  يدنادرگ گرزب  ار  شّقح  هک  ، تیاهزور

رما ره  ةدنفاکـش  ، رادـید زور  ، کیدزن نامیپ  رد  تا  هدـیزگرب  هدـنب  نآ  یتسرف  دورد  دّـمحم  رب  هک  تا  هدرتسگ  تمحر  هب  ،و  يداد
تشهب و ناّیلوتم  ،و  راّبج ياهنوتـس  ، قح هار  ناگدـننک  نشور  ،و  نایامنهار نآ  شکاپ  تیب  لـها  رب  ،و  قح هب  هدـننک  توعد  ،و  هتـسب
ام يارب  یبوخ  تشگزاب  ،و  هبوت نآ  ۀلیـسو  هب  ات  ، ددرگ عنم  هن  ،و  دوش هدـیرب  هن  هک  تا  هنازخ  رد  ياطع  زا  اـم  هب  نک  اـطع  ،و  خزود

ییامن مهارف 
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فطل نم  هب  تفطل  هب  ، تسا یناهنپ  شفطل  هکنآ  يا  ، رادافو يا  ، هدننک تیافک  يا  ، هدش دیما  نیرت  میرک  هدش و  هدـناوخ  نیرتهب  يا 
نانابهگن ترما و  نایلوتم  قح  هب  نکم  مشومارف  تا  هنامیرک  رکذ  زا  ،و  امرف مدـییأت  تا  يرای  هب  ،و  اـمن متخبـشوخ  توفع  هب  ،و  نک

مامت ،و  مربق رد  نتفر  ورف  ،و  مناج ندمآ  نوریب  ماگنه  نک  مظفخ  ندش  هتخیگنارب  تمایق و  زور  ات  راگزور  ياهیراتفرگ  زا  تزار و 
ياه هدوت  نایم  رد  هک  ینامز  ، یگدیـسوپ لوط  رب  ، نک مدای  ایادخ  ، نک رـضاح  منیلاب  هب  ار  تیایلوا  ، مرمع ندش  يرپس  ،و  مراک ندش 

زا ،و  هد میاـج  تـمارک  لزنم  رد  ،و  رآ مدورف  تماـقا  ۀـناخ  رد  ،و  دـننک مشوـمارف  مدرم  زا  ناگدــننک  شوـمارف  ،و  مـیآ دورف  كاـخ 
نایاپ ندیـسر  ارف  زا  شیپ  ،و  نادرگ كرابم  نم  رب  ار  ترادـید  ،و  هد مرارق  تهاـگرد  ناـصاخ  ناگدـیزگرب و  ،و  تیاـیلوا ناتـسود 

تربمایپ ضوح  هب  ارم  ایادـخ.مشاب  هابت  قطنم  هیاپ و  یب  راتفگ  اهـشزغل و  زا  كاـپ  هک  یلاـحرد  اـمرف ، ما  يزور  لـمع  نسح  مرمع 
زگره نآ  زا  سپ  هک  ، اراوگ ناور و  ، هدننک باریس  یندناشون  ، ناشونب نم  هب  نآ  زا  ،و  نک دراو  ( شنادناخ وا و  رب  ادخ  دورد  ) دّمحم

هک يزور  ، هاگ هدـعو  نیرتلماک  ،و  هشوت نیرتهب  میارب  هد  رارق  ار  نآ  ،و  موشن عنم  نآ  زا  ،و  مدرگن درط  نآ  هب  دورو  زا  ،و  موشن هنـشت 
صاصتخا دوخ  هب  قحان  هب  ار  تیایلوا  قوقح  هک  نانآ  مه  ، ار هدنیآ  هتـشذگ و  ناشکندرگ  نک  تنعل  ایادـخ.دنزیخ  یم  اپب  ناهاوگ 

،و اـمرف مـهارف  يدوز  هـب  ار  ناـشتکاله  ياـه  هـنیمز  ، زاـس دوباـن  ار  ناــشلاّمع  ناوریپ و  ،و  نکــشب ار  ناــشیاه  هیاــپ  ایادــخ.دنداد 
ایادـخ.تسرف تنعل  دنکیرـش  میهـس و  نانآ  اب  هک  نانآ  رب  و  نک ، گنت  نانآ  رب  ار  ناشیاههار  ،و  ریگب ناشتـسد  زا  ار  ناشیاهروشک 

نادرگزاب نانآ  هب  ار  نانآ  ۀتفر  جارات  قوقح  نک و  باتش  تناتسود  جرف  رد 
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ناگتـشرف ایادخ.هد  رارق  تنامرف  هب  هدنامرف  تنانمـشد  ةرابرد  ،و  رادب تنید  ناسر  يرای  ار  وا  ،و  نک راکـشآ  قح  هب  ار  نانآ  مئاق  و 
ات ، هد رارق  شیوخ  ةدـنریگ  ماـقتنا  ار  وا  يدرک  اـقلا  وا  هب  ردـق  بش  رد  هک  يروتـسد  نآ  هب  ،و  رادـب هراومه  وا  درگادرگ  ار  يزوریپ 
هب لطاب  ،و  دوش بان  لماک  روط  هب  قح  ،و  ددرگزاب هزات  ون و  يا  هنوگ  هب  وا  تسد  هب  ،و  وا ۀلیسو  هب  تنید  ،و  يوش دونشخ  هک  ییاج 
رد ،و  هدب رارق  شنادناخ  نانیـشنمه و  زا  ار  ام  ،و  تسرف دورد  شناردپ  ۀمه  وا و  رب  ایادخ.دوش  هدـنکفا  رود  هب  هبناج  ۀـمه  تروص 

ار ام  شراگزور  رد  ،و  نک ام  يزور  ار  شمایق  كرد  ایادخ.میشاب  شنارای  رامش  رد  وا  نارود  رد  ات  ، زیگنارب ار  ام  شتـشگزاب  نامز 
ۀلاسر رد  ( هر ) داماد ریم.داب  وا  رب  شتاکرب  ادـخ و  تمحر  دورد و  ، ناـسر زاـب  اـم  هب  ار  وا  مالـس  ،و  تسرف دورد  وا  رب  ،و  نک رـضاح 

،و ّبحتـسم لامعا  لضفا  زور  نیا  رد  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترایز  : تسا هدومرف  ضرالا  وحد  زور  لامعا  نایب  رد  ، دوخ ماـّیا  هعبرا 
نآ هب  تبـسن  ،و  هدوب دـیکأت  تیاهن  رد  درفلا  بجر  هاـم  لوا  زور  رد  ترـضح  نآ  تراـیز  نینچمه  ،و  دـشاب یم  بادآ  نیرتدّـکؤم 

.تسا هدش  رایسب  بیغرت 

[ هام رخآ  زور  تبسانم  ]

ناشیا هب  یـسابع  مصتعم  هک  يرهز  ببـس  هب  دادـغب  رد  ، مالّـسلا هیلع  داوج  ماما  ، روهـشم رباـنب  تسیب  تسیود و  لاـس  : هاـم رخآ  زور 
نآ دوخ  هک  نانچ  ، داتفا قافتا  یـساّبع  نومأم  گرم  زا  مین  لاس و  ود  تشذـگرد  زا  سپ  اـبیرقت  هثداـح  نیا  دـش و  دیهـش  دـناروخ 

تـسا نیا  ةدنهد  ناشن  هلمج  نیا  ]و  تسا نومأم  زا  سپ  هام  یـس  راک  شیاشگ  ] ارهـش نیثالثب  نوماملا  دـعب  جرفلا  دومرف  یم  بانج 
هدومن ریبـعت  شیاـشگ  جرف و  ار  دوخ  گرم  هک  ، تسا هدوب  یتحاراـن  جـنر و  لاـمک  رد  نومأـم  ترـشاعم  ءوـس  زا  ترـضح  نآ  هک 
دجسم زا  هک  هعمج  ره  رد  تسا و  هدوب  نینچ  شیوخ  يدعتی  نامز و ال  رد  ، مالّسلا هیلع  اضر  ماما  ناشراوگرزب  ردپ  هک  نانچ  ، تسا

جرف رگا  یهلا  : تفگ یم  هدومن و  دنلب  یهلا  هاگرد  هب  ار  اهتسد  ، دوب هدولآرابغ  نازیر و  قرع  هک  لاح  نامه  هب  ، تشگ یم  زاب  عماج 
تلحر ایند  زا  ات  ، دوب هودنا  مغ و  رد  هتـسویپ  زرو و  باتـش  نم  گرم  رد  تعاس  نیمه  سپ  تسا  نم  گرم  رد  نم  راک  شیاشگ  و 

تافو هک  ینامز  مالّسلا  هیلع  داوج  ماما  ،و  دومرف
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دج رـس  تشپ  رد  هیمظاک  ۀکرابم  ۀعقب  رد  ناشیا  فیرـش  دـقرم  ، دوب هتـشذگ  هام  دـنچ  لاس و  دـنچ  تسیب و  شفیرـش  رمع  زا  درک 
.دراد رارق  مالّسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  ناشراوگرزب 

هجحلا وذ  هام  لامعا  : مشش لصف 

[ هام نیا  تلیضف  ]

یم راهظا  تدابع  رد  يدیدش  مامتها  ، نیعبات ربمایپ و  ۀباحص  ناکین  ، دیسر یم  ارف  نوچ  هک  تسا  فیرـش  رایـسب  ياههام  زا  هام  نیا 
یّلص ادخ  لوسر  زا  و  تسا ، تکرب  تلیـضف و  تیاهن  رد  ،و  هدش رکذ  دیجم  نآرق  رد  هک  « تسا تامولعم  ماّیا  » نآ لوا  ۀهد  ، دنتـشاد

تسین ههد  نیا  زا  رت  هدیدنسپ  رت و  بوبحم  ، ادخ دزن  تدابع  کین و  راک  یماّیا  چیه  رد  هک  تسا  هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا و 

[ هام نیا  لوا  ههد  لامعا  ]

هراشا

: لیبق نیا  زا  تسا  یصاخ  لامعا  ههد  نیا  يارب  و 

[ لوا زور  هن  نتفرگ  هزور  : لّوا ]

.تساراد ار  رمع  مامت  ةزور  باوث  هک  ههد  نیا  لوا  زور  هن  نتفرگ  هزور  : لّوا

[ ...تیفیک نیا  هب  اشع  برغم و  نیب  ، زامن تعکر  ود  ندناوخ  : مّود ]

هبترم کـی  « دـمح » ةروـس زا  سپ  تعکر  ره  رد  هک  هـهد  نـیا  ياهبـش  ماـمت  رد  اـشع  برغم و  نـیب  ، زاـمن تـعکر  ود  ندـناوخ  : مّود
: ۀیآ »و  دیحوت » ةروس

تفای و مامتا  بش  لهچ  هب  شراگدرورپ  تاقیم  هجیتن  رد  ، میدومن لماک  رگید  بش  هد  اب  ار  نآ  ،و  میدرک هدعو  بش  یس  یسوم  اب 
.نکم يوریپ  ار  داسف  لها  هار  ،و  نک حالصا  ،و  شاب منیشناج  نم  موق  نایم  رد  : تفگ نوراه  شردارب  هب  یسوم 

.ددرگ کیرش  نایجاح  باوث  اب  ات  دناوخب  ار 

[ ...دناوخب ار  اعد  نیا  برغم  زا  شیپ  حبص و  زامن  لابند  هب  هفرع  زور  رصع  ات  لوا  زور  زا  : موس ]

هیلع قداص  ماما  زا  دّیـس  دـیفم و  خیـش  هک  ار  اـعد  نیا  برغم  زا  شیپ  حبـص و  زاـمن  لاـبند  هب  هفرع  زور  رـصع  اـت  لوا  زور  زا  : موس
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: دناوخب دنا  هدرک  تیاور  مالّسلا 

ار تتاکرب  يدناسر ، اهنآ  هب  ارم  تتمحر  فطل و  هب  يداد و  تفارـش  يرترب و  اهزور  ریاس  رب  هک  ، تسا ییاهزور  اهزور  نیا  ایادخ 
،و یتسرف دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  مهاوخ  یم  وت  زا  ایادـخ.هد  تعـسو  ام  رب  اهزور  نیا  رد  تیاهتمعن  زا  ،و  تسرف ورف  ام  رب 

يدنسپ و یم  هچنآ  هب  اهنآ  رد  لمع  يزاین و  یب  ینمادکاپ و  تیاده و  هار  هب  اهزور  نیا  رد  ار  ام 
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رضاح يا  ،و  زاین زار و  ره  ياونـش  يا  ،و  هیاوکـش ره  هاگیاج  يا  ، منک یم  تساوخرد  وت  زا  ایادخ  ، ییامرف تیاده  دوش  یم  دونـشخ 
ار نامیاعد  ،و  ینادرگرب ام  زا  ار  الب  اهزور  نیا  رد  ،و  یتسرف دورد  دّمحم  نادناخ  دّـمحم و  رب  هک  ، ناهن ره  ياناد  يا  ،و  عمج ره  رد 

نامقفّوم دوش  یم  دونـشخ  يراد و  تسود  ام  راـگدرورپ  يا  هچنآ  هب  ،و  ییاـمن ناـم  يراـی  یهد و  ناـمیورین  ،و  ینادرگ باجتـسم 
یم تساوخرد  وت  زا  ایادخ.یهد  نامقیفوت  يدومن  بجاو  ام  رب  تتیالو  لها  تلوسر و  تعاط  تتعاط و  زا  هک  يروما  رب  ،و  يرادب

ینازرا اـم  هب  اـهزور  نیا  رد  ار  دوـخ  يدونـشخ  ،و  یتـسرف دورد  دّـمحم  نادـناخ  دّـمحم و  رب  هک  ، ناـنابرهم نیرت  ناـبرهم  يا  مـنک 
ار ام  ناهانگ  زا  زاسم و  مورحم  ار  ام  ، ینک یم  لزاـن  ـالاب  ملاـع  زا  ماـیا  نیا  رد  هک  يریخ  زا  ،و  ییاـعد ياونـش  وت  نیقی  هب  هک  ، ینک
،و تسرف دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  ایادخ.نادرگ  بجاو  ام  رب  ار  نادواج  ۀـناخ  اهزور  نیا  رد  ،و  اهناهن ياناد  يا  زاس ، كاپ 
زج یبیاغ  هن  ،و  يزادرپب هکنا  زج  یهدب  هن  ،و  ینک فرطرب  هکنآ  زج  یهودنا  هن  ،و  یـشخبب هکنآ  زج  راذگب  یقاب  ام  يارب  ار  یهانگ 
يا ایادـخ.ییاناوت  زیچ  ره  رب  وت  نیقی  هب  ، ییامن ناسآ  راومه و  هکنآ  زج  ترخآ  ایند و  تاجاح  زا  یتجاح  هن  ،و  یناسرب اـم  هب  هکنا 

هابتشا وا  رب  اهادص  هکنآ  يا  ، اهنامسآ اهنیمز و  راگدرورپ  يا  ، اهاعد هدننک  تباجا  يا  ، ناور ياهکشا  هب  هدننک  محر  يا  ، ناهن ياناد 
هب ناگدیـسر  ،و  شتآ زا  ناگتـشگاهر  ناگدـشدازآ و  زا  اـهزور  نیا  رد  ار  اـم  ،و  تسرف دورد  دّـمحم  نادـناخ  دّـمحم و  رب  ، دوـشن

.شتیب لها  همه  دّمحم و  نامیاقآ  رب  ادخ  دورد  ،و  نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  تا  ینابرهم  هب  هد  رارق  ناگتفای  تاجن  زا  ،و  تشهب
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[ ...ار اعد  جنپ  نیا  دناوخب  ههد  نیا  زا  زور  ره  رد  : مراهچ ]

هیده ادخ  بناج  زا  مالّـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  يارب  لییربج  ترـضح  هک  ار  ییاعد  جنپ  دـناوخب  ههد  نیا  زا  زور  ره  رد  : مراهچ
: تسا نیا  اعد  جنپ  نآ  ،و  دناوخب مایا  نیا  رد  ات  ، دروآ

تـسد هب  اهنت  ریخ  ، تسوا يارب  ساپـس  ییاورناـمرف و  ، تسا کیرـش  یب  هناـگی و  ، تسین ادـخ  زج  يدوبعم  هک  مهد  یم  یهاوگ  (1)
رسمه تسا  زاین  یب  اتکی و  ، تسا کیرـش  یب  هناگی و  ، تسین ادخ  زج  يدوبعم  مهد  یم  یهاوگ  (2) تساناوت زیچ  ره  رب  وا  تسوا و 

هن هداز و  هن  تسا  زاین  یب  اتکی و  ، تسا کیرـش  یب  هناـگی و  ، تسین ادـخ  زج  يدوبعم  مهد  یم  یهاوگ  (3) .تسا هتفرگن  يدنزرف  و 
ییاورنامرف تسا ، کیرش  یب  هناگی و  ، تسین ادخ  زج  يدوبعم  مهد  یم  یهاوگ  (4) .تسین ییاتمه  چیه  شیارب  ،و  تسا هدش  هدییاز 

زیچ ره  رب  وا  ،و  تـسوا تـسد  هـب  اـهنت  ریخ  ، دریم یمن  هـک  يا  هدـنز  تـسوا  دـناریم و  یم  دـنک و  یم  هدـنز  ، تـسوا يارب  ساپـس  و 
یهاوگ ، تسین یتیاهن  ادخ  يارو  ، دناوخب ار  وا  هکنآ  يارب  دهد  ارف  شوگ  ادخ  ، دـنک یم  تیافک  تسا و  سب  ارم  ادـخ  (5) .تساناوت

ترـضح.تسادخ نا  زا  اـیند  ترخآ و  ،و  دـیوج يازیب  وا  زا  هکره  زا  تسا  رازیب  ادـخ  ،و  درک توـعد  هچنآ  هب  ادـخ  يارب  مهد  یم 
هک نانچ  ، دسر یمن  رظن  هب  دیعب  رما  نیا  تسا و  هدرک  نایب  يرایـسب  باوث  ، اهاعد نیا  زا  مادک  ره  دناوخ  هبترم  دص  يارب  (ع) یـسیع

کیره زور  ره  رگا  یلو  ، هدرک لمع  تیاور  هب  دناوخب  هبترم  هد  ار  اهاعد  نیا  زا  کیره  زور  ره  یسک  رگا  : هدومرف یـسلجم  همالع 
.تسا رتهب  دناوخب  هبترم  دص  ار 

[ ...دناوخب ار  تالیلهت  نیا  ههد  نیا  زور  ره  رد  : مجنپ ]

هد يزور  رگا  و.دـناوخب  هدـش  تیاور  رایـسب  باوث  اـب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  هک  ار  تـالیلهت  نیا  ههد  نیا  زور  ره  رد  : مجنپ
جاوـما رامــش  هـب  تـسین  ادـخ  زج  يدوـبعم  ، ناراـگزور اهبــش و  رامــش  هـب  تـسین  ادـخ  زج  يدوـبعم  تـسا : رتـهب  دـناوخب  هـبترم 

، تسین ادخ  زج  يدوبعم  ، تسا رتهب  دنروآ  یم  درگ  هچنآ  زا  وا  تمحر  ،و  تسین ادخ  زج  يدوبعم  ، اهایرد
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اهگنـس و رامـش  هـب  تـسین  ادـخ  زج  يدوـبعم  ، اـهکرک اـهوم و  رامــش  هـب  تـسین  ادـخ  زج  يدوـبعم  ، ناـتخرد اـهراخ و  رامــش  هـب 
حبـص رد  دـیامنب و  یهایـس  نوچ  بش  رد  تسین  ادـخ  زج  يدوبعم  ، اهکلپ ندروخ  مهب  رامـش  هب  تسین  ادـخ  زج  يدوبعم  ، اـهخولک

زور ات  زورما  زا  تسین  ادـخ  زج  يدوبعم  ، اههوک اهارحـص و  رد  اهداب  رامـش  هب  تسین  ادـخ  زج  يدوبعم  ، دروآرب رـس  يدـیپس  نوچ 
.روص رد  ندش  هدیمد 

[ لّوا زور  لامعا  ]

هراشا

.تسا دراو  لمع  دنچ  نآ  رد  تسا و  یکرابم  رایسب  زور  : لّوا زور 

[ هزور : لّوا ]

.دراد ار  هام  داتشه  ةزور  باوث  هک  هزور  : لّوا

[ مالّسلا اهیلع  همطاف  ترضح  زامن  ندناوخ  : مّود ]

ریما زامن  دننام  ، مالـس ود  اب  تسا  تعکر  راهچ  زامن  نیا  : هدش تیاور  : دومرف خیـش  ، مالّـسلا اهیلع  همطاف  ترـضح  زامن  ندناوخ  : مّود
مالـس زا  سپ  دوش و  یم  هدـناوخ  هبترم  هاـجنپ  دـیحوت  ةروس  هبترم و  کـی  دـمح » » ةروـس تعکر  ره  رد  هک  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا 

: دناوخب سپس  ، هتفگ ار  ترضح  نآ  تاحیبست 

ییاورنامرف ياراد  نآ  تسا  هّزنم  ، گرزب هوکش  اب  رایـسب  تمظع  ياراد  نآ  تسا  هّزنم  ، فیرـش هبترمدنلب  تّزع  يراد  نآ  تسا  هّزنم 
اوـه رد  ار  هدـنرپ  رذـگ  یگنوـگچ  هکنآ  تسا  هّزنم  ، دـنیب فاـص  گنـس  رب  ار  هچروـم  ياـپ  ياـج  هکنآ  تسا  هّزنم  ، یلزا ۀـیامنارگ 

.تسین نینچ  وا  زج  ،و  تسا نینچ  وا  هکنآ  تسا  هّزنم  ، دنیب

[ ...تیفیک نیا  هب  دناوخب  رهظ  ماگنه  هب  باتفآ  ندیسر  زا  شیپ  تعاس  مین  زامن  تعکر  ود  : مّوس ]

کی ره  هبترم و  کی  « دـمح » ةروس تعکر  ره  رد  ، دـناوخب رهظ  ماگنه  هب  باتفآ  ندیـسر  زا  شیپ  تعاـس  مین  زاـمن  تعکر  ود  : مّوس
.دناوخب هبترم  هد  ار  « ردق »و« یسرکلا هیا  »و« دیحوت » زا

[ ...دیوگب زور  نیا  رد  ، دراد تشحو  يرگمتس  زا  هکره  : مراهچ ]
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: دیوگب زور  نیا  رد  ، دراد تشحو  يرگمتس  زا  هکره  : مراهچ

،و دنک تیافک  وا  زا  ار  راکمتـس  ّرـش  ادـخ  ات.نم  تساوخرد  زا  ملاح  هب  وت  یهاگآ  ، تسا یفاک  ارم  ، تسا یفاک  ارم  ، تسا یفاک  ارم 
خیـش ینیلک و  خیـش  تیاور  هب  زور  نیا  رد  زین  ،و  تـسا هدـش  دـّلوتم  مالّـسلا  هـیلع  لـیلخ  مـیهاربا  ترـضح  زور  نـیا  رد  هـک  نادـب 

مالّسلا اهیلع  مطاف  ترضح  ، یسوط
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.هدش جیوزت  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هب 

[ متفه زور  تبسانم  ]

.تسا هعیش  نزح  زور  ببس  نیا  هب  هداتفا و  قاّفتا  هنیدم  رد  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  تداهش  هدراهچ  دص و  لاس  : متفه زور 

[ متشه زور  لامعا  تبسانم و  ]

دیهش خیش  ،و  تسا لاس  تصـش  هراّفک  زور  نیا  ةزور  : هدش تیاور  دراد و  رایـسب  تلیـضف  شا  هزور  تسا و  هیورت  زور  : متـشه زور 
.هتسناد بّحتسم  ار  زور  نیا  لسغ 

([ هفرع بش  ) مهن بش  لامعا  ]

هراشا

باجتـسم نآ  رد  اعد  هتفریذپ و  بش  نآ  رد  هبوت  تسا و  تاجاح  ةدنروآرب  ادـخ  اب  تاجانم  بش  تکرب و  رپ  ياهبـش  زا  : مهن بش 
: تسا لمع  دنچ  بش  نآ  يارب  ،و  دراد ار  تدابع  لاس  داتفه  دص و  رجا  ، دروآ رس  هب  تدابع  هب  ار  بش  نآ  هک  یسک  تسا و 

[ ...دناوخب ار  اعد  نیا  : لّوا ]

: دزرمایب ار  وا  ادخ  ، دناوخب هعمج  ياهبش  ای  هفرع  بش  رد  ار  نآ  هکره  هدش  تیاور  هک  ار  اعد  نیا  : لّوا

رب اهتمعن  رگزاغآ  يا  تجاح ، ره  تیاهن  ،و  ناـهن ره  ياـناد  ،و  تیاکـش ره  هاـگیاج  ،و  ناـهنپ يوگو  تفگ  ره  زا  هاـگآ  يا  ایادـخ 
هن ، جوم رپ  يایرد  هن  ، راـت بش  هن  دـناشوپن  وا  زا  ار  يزیچ  هک  يا  ، هدنـشخب يا  ، تشذـگرد وکین  يا  ، تشذـگ راوگرزب  يا  ، ناگدـنب

ةولج رون  قح  هب  مهاوخ  یم  وت  زا  ، تسا ییانـشور  وا  دزن  یکیراـت  هکنآ  يا  هدـیچیپ  مهرد  ياـهیکیرات  هن  ،و  اـهجرب ياراد  نامـسآ 
اب هک  تمان  قح  هب  ، داتفا نیمز  رب  شوهدم  یسوم  ،و  یتخاس ناسمه  كاخ  اب  ار  هوک  ،و  يدرک یّلجت  هوک  رب  نآ  هب  هک  تهوکـشرپ 

هزیکاپ هدـش  هتـشون  ، هدیـشوپ ، نوزخم مان  قح  هب  ،و  يدرتسگب دـمجنم  بآ  يور  رب  ار  نیمز  ،و  یتشارفارب نوتـس  یب  ار  اهنامـسآ  نآ 
هک تناهرب  سّدقم و  هّزنم و  مان  قح  هب  ،و  ینک اطع  يوش  تساوخرد  نآ  اب  نوچ  ،و  یهد خـساپ  ، يوش هدـناوخ  نآ  اب  نوچ  هک  ، تا
هب نوچ  ،و  دوش هتفاکش  نیمز  هب  نوچ  ، رون ره  دریگ  یم  ینـشور  نآ  زا  ، رون زا  هدمارب  تسا  يرون  ،و  رون ره  زارف  رب  تسا  يرون  نآ 

نآ زا  هک  تمان  قح  هب  ،و  دیآ زازتها  هب  شرع  ، دسر شرع  هب  نوچ  ،و  ددرگ هدوشگ  دسر  اهنامسآ 
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ربماـیپ دـمحم  قـح  هـب  لیفارــسا ، لـییاکیم و  لـییربج و  قـح  هـب  مـنک  یم  تساوـخرد  وـت  زا  ،و  دــیآ هزرل  هـب  تناگتــشرف  مادــنا 
ایرد جاوما  يور  رب  رضخ  نآ  ۀلیسو  هب  هک  یمان  قح  هب  ،و  ناگتشرف ۀمه  ناربمایپ و  همه  رب  شنادناخ و  وا و  رب  ادخ  دورد  ، هدیزگرب

رد ار  شموق  نوعرف و  ،و  یتفاکش یـسوم  يارب  نآ  هب  ار  ایرد  هک  تمان  قح  هب  ،و  تفر هار  تخـس  نیمز  يور  رب  هک  نانچ  ، درپس هر 
روط ۀیحان  زا  نارمع  نب  یسوم  هک  تمان  قح  هب  ،و  يداد تاجن  ار  شناهارمه  نارمع و  نب  یسوم  نآ  ۀلیسو  هب  و  يدومن ، قرغ  نآ 

نب یـسیع  نآ  هب  هک  تمان  قح  هب  ،و  یتخادنا ّتبحم  شلد  رب  دوخ  بناج  زا  ،و  يدومرف تباجا  ار  وا  سپ  ، دـناوخ نآ  هب  ار  وت  نمیا 
وت نذا  هب  ار  یـسیپ  يرامیب  هب  يالتبم  دازردام و  روک  ،و  تفگ نخـس  هراوهگ  رد  یکدوک  یلاح  رد  ،و  درک هدـنز  ار  ناگدرم  میرم 
رب ادخ  دورد  ] دّمحم تبوبحم  لیفارـسا و  ،و  لییاکیم ،و  لییربج ،و  دـندناوخ نآ  هب  ار  وت  تشرع  نالماح  هک  تمان  قح  هب  ،و  داد افش 
وذ هک  تمان  قح  هب  ،و  نیمز اهنامسآ و  لها  زا  ، تا هتسیاش  ناگدنب  ،و  تلـسرم ناربمایپ  ،و  تهاگرد ناگتـشرف  ]و  داب شنادناخ  وا و 

نایم رد  سپ  ، يریگن تخس  وا  رب  هک  درک  نامگ  ،و  تفر كانمـشخ  هک  نامز  نا  رد  دناوخ ، نآ  هب  ار  وت  ([ (ع سنوی ترـضح  ] نونلا
هودنا زا  ار  وا  ،و  يدرک تباجا  ار  شیاعد  سپ  ، مدوب ناراکمتـس  زا  نم  ، وت یهّزنم  ، تسین وت  زج  يدوبعم  هک  دروآرب  دایرف  اهیکیرات 
هدجـس رب  تربارب  رد  ،و  دـناوخ نآ  هب  ار  وت  دواد  هک  تگرزب  مان  قح  هب  ،و  یهد یم  تاجن  ار  نامیا  اـب  مدرم  نینچ  نیا  يدـیناهر و 

ار شهانگ  هجیتن  رد  ، داتفا
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تـشهب رد  دوخ  دزن  نم  يارب  اراگدرورپ  : تفگ هک  هاگنآ  دـناوخ  نآ  هب  ار  وت  نوعرف  رـسمه  هیـسآ  هک  تماـن  قح  هب  ،و  يدـیزرمآ
قح هب  ،و  يدرک باجتسم  ار  شیاعد  سپ  ، نک صالخ  ناراکمتـس  گنچ  زا  ارم  ،و  هد متاجن  شلمع  نوعرف و  زا  ،و  نک انب  يا  هناخ 

هارمه هب  ار  اهنآ  دننام  ار و  شلها  ،و  يدیـشخب تیفاع  وا  هب  سپ  ، دـمآ دورف  وا  رب  الب  هک  ینامز  ، دـناوخ نآ  هب  ار  وت  بّویا  هک  تمان 
وت وت  بوقعی  هک  تمان  قح  هب  ،و  يداهن ناگدنب  يارب  يروآدای  ار  نیا  ،و  يدنادرگزاب وا  شیپ  هب  دوخ  دزن  زا  تمحر  يور  زا  ، نانآ

تمان قح  هب  ،و  يدیـشخب ناماس  ورـس  ار  شا  یناشیرپ  ،و  يدنادرگزاب وا  هب  ار  ، فسوی شا  هدید  رون  ییانیب و  سپ  ، دـناوخ نآ  هب  ار 
هب ،و  يا هدنشخب  رایسب  وت  انامه  ، دوبن هتسیاش  وا  زا  سپ  سکچیه  يارب  هک  يداد  یتنطلس  وا  هب  سپ  ، دناوخ نآ  هب  ار  وت  نامیلـس  هک 

تـسا هّزنم  : دومرف یلاعت  يادـخ  هک  اجنآ  ، یتخاـس ّرخـسم  شنادـناخ  وا و  رب  ادـخ  دورد  دّـمحم  يارب  ار  قارب  نآ  هب  هک  تماـن  قح 
يارب ار  بکرم  نیا  هک  ییادخ  تسا  هّزنم  : ادخ راتفگ  و  درب ، هار  یصقالا  دجـسم  ات  مارحلا  دجـسم  زا  هنابـش  ار  شا  هدنب  هک  ییادخ 

نآ ۀلیـسو  هب  هک  تمان  قح  هب  ،و  میدرگ یم  زاب  نامراگدرورپ  بناج  هب  ام  میتشادـن و  ار  شریخـست  تردـق  هنرگو  ، درک ّرخـسم  اـم 
ار شهاـنگ  سپ  ، دـناوخ نآ  هـب  ار  وـت  مدآ  هـک  تماـن  قـح  هـب  ،و  دـش یم  لزاـن  ( شنادـناخ وا و  رب  ادـخ  دورد  ) دّـمحم رب  لـییاربج 
قح هب  ،و  ناربماـیپ متاـخ  دّـمحم  قـح  هب  ،و  گرزب نآرق  قـح  هب  منک  یم  تساوـخرد  وـت  زا  ،و  يداد ياـج  تشهب  رد  ،و  يدـیزرمآ

هدوشگ هک  یتقو  اه  همان  دـنوش و  بصن  هک  ینامز  اهوزارت  قح  هب  ،و  يرواد زور  رد  ار  لطاب  قح و  تندرک  ادـج  قح  هب  ،و  میهاربا
هک یمسا  قح  هب  ،و  درمش هچنآ  حول و  ،و  تشون هچنآ  ملق و  قح  هب  ،و  دنوش
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یهاوگ ،و  دنوش هدیرفآ  تتردـق  تسد  هب  هام  ،و  باتفآ ،و  ایند ،و  تاقولخم هکنآ  زا  شیپ  لاس  رازه  ود  هب  ، یتشون شرع  ةدرپارـس  رب 
منک یم  تساوخرد  وت  زا  ،و  تسوا هداتـسرف  هدنب و  دّمحم  انامه  ،و  تسا کیرـش  یب  هناگی و  ، تسین ادخ  زج  يدوبعم  هک  مهد  یم 

هک یمان  يدومن ، شیوخ  صاخ  دوخ  دزن  بیغ  ملع  رد  هک  یمان  ، تسوت ياه  هنیجنگ  زا  يا  هنیجنگ  ناـیم  رد  هک  تماـن  نآ  قح  هب 
یم تساوخرد  وت  زا  يا و  هدیزگرب  ةدـنب  هن  ،و  يا هداتـسرف  ربمایپ  هن  ،و  یبّرقم هتـشرف  هن  ، دـشن هاگآ  نآ  رب  تناگدـیرفآ  زا  کیچیه 
قح هب  ،و  دـش دـمآ  تفر و  رد  نآ  اب  زور  بش و  ،و  یتخاس اپرب  نآ  اب  ار  اههوک  ،و  یتفاکـش نآ  اب  ار  اـهایرد  هک  ، تماـن قح  هب  منک 

قحب و  «، قسعمح »و« صعیهک و« «، سی « » هط » ياـه هروـس  قـح  هب  ،و  تراوـگرزب ناگدنـسیون  قـح  هب  ،و  گرزب نارق  و  «، دـمح » ةروـس
ّیهاـب و قح  هب  نـالوسر و  ۀـمه  رب  شنادـناخ و  وا و  رب  ادـخ  دورد  دّـمحم  ناـقرف  ،و  دواد روبز  ،و  یـسیع لـیجنا  ،و  یـسوم تاروـت 
وت و نایم  هک  يزاین  زار و  نآ  قح  هب  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ایادـخ  [، یهلا ياـیلوا  زا  نت  ود  اـی  ، زار ود  اـی  ، مظعا ماـن  ود  ] ّیهارش

توملا کـلم  هب  اـهناج  نتفرگ  يارب  هک  یماـن  قح  هب  مهاوخ  یم  وت  زا  ،و  تفرگ ماـجنا  انیـس  روـط  هوـک  زارف  رب  نارمع  نب  یـسوم 
يا : یتفگ سپ  ، تشگ نتورف  گرب  نآ  ربارب  رد  شتآ  ،و  دـش هتـشون  نوتیز  گرب  رب  هک  یماـن  قح  هب  مهاوخ  یم  وت  زا  7و  یتخومآ

هک يا  ، یتـشون تمارک  يراوـگرزب و  ةدرپارـس  رب  ار  نآ  هک  یماـن  قـح  هـب  مهاوـخ  یم  وـت  زا  ،و  شاـب تمالـس  درـس و  درـس  شتآ 
یم تساوخرد  وت  زا  ، دنیوج هانپ  وا  زا  ،و  دوش یـسردایرف  وا  زا  هکنآ  يا  ، دـهاکن شیاه  هنازخ  زا  اطع  ،و  درادـن شزاب  يا  هدـنهاوخ 

هب منک 
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يا ایادـخ  ، تیـالاو لـماک  تاـملک  و  ترترب ، نأـش  ،و  تمظعا مـسا  ،و  تباـتک زا  تـمحر  ییاـهن  ّدـح  ،و  تـشرع زا  تّزع  هاـگیاج 
اب ار  هچنآ  نیمز و  راگدرورپ  يا  ،و  دـنکفا هیاس  نآ  رب  هچنآ  نامـسآ و  راگدرورپ  يا  ،و  دـندرک هدـنکارپ  هچنآ  اهداب و  راـگدرورپ 
هک یقح  ره  قح  هب  ،و  دش ناور  هچنآ  اهایرد و  راگدرورپ  يا  ،و  دـندرگ هارمگ  ار  هکره  نیطایـش و  راگدرورپ  يا  ،و  تشادرب دوخ 

تیارب دنزرو  یتسـس  هکنیا  نودب  زور  بش و  هک  نانآ  ،و  نایبوّرک نایناحور و  ،و  تهاگرد ناگتـشرف  قح  هب  ،و  تسا قح  وت  رب  نآ 
یم تباجا  ار  شیاعد  وت  ،و  دناوخ یم  ار  وت  هورم  افـص و  نایم  هک  یتسود  ره  قح  هب  ،و  تلیلخ میهاربا  قح  هب  ،و  دنیوگ یم  حـیبست 

زا شیپ  هک  یناهانگ  زا  يزرمایب  ار  ام  هک  ، اـهاعد نیا  قح  هب  ،و  اـهمان نیا  قح  هب  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ، هدـننک تباـجا  يا  ، ینک
،و میتخاس ناهن  هچنآ  هدومن و  رهاظ  هچنآ  ،و  میدرک راکـشآ  هچنآ  ناهنپ و  هچنآ  ،و  میهد یم  ماـجنا  سپ  نیا  زا  ،و  میداد ماـجنا  نیا 

.نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  ، تا ینابرهم  هب  ، ییاناوت زیچ  ره  رب  وت  انامه  ، يرت هاگآ  نآ  هب  ام  زا  وت  ار  هچنآ 

ره مدـمه  يا  ، مورحم ره  شخب  يزور  يا  ، هدیدمتـس ره  راـی  يا  ، ناوتاـن ره  يورین  يا  ، اـهنت ره  سنوـم  يا  ، بـیرغ ره  رادـهگن  يا 
سرداد يا  ، ناـنکدایرف سرداــیرف  يا  ، اــطخ هاــنگ و  ره  هدــنزرمآ  يا  ، رــضاح ره  هاــگ  هـیکت  يا  ، رفاــسم ره  هارمه  يا  ، ناــساره

فدـه تیاهن  يا  ، اهنیمز اهنامـسآ و  ةدـنروآ  دـیدپ  يا  ، ناگدزمغ راـسگمغ  يا  ، نانیگهودـنا هودـنا  زاـس  فرطرب  يا  ، ناـهاوخداد
نایناهج راگدرورپ  يا  ، نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  ، ناگراچیب ياعد  ةدننک  تباجا  يا  ، ناگدنیوج
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نیرتاـنیب يا  ، ناگدنونـش نیرتاونـش  يا  ، ناـمیرک نـیرت  مـیرک  يا  ، ناگدنـشخب نـیرت  هدنــشخب  يا  ، شاداـپ زور  ةدـنهد  شاداـپ  يا 
،و دروآ یم  راـب  هب  ینامیـشپ  هک  یناـهانگ  ،و  دـهد یم  رییغت  ار  اـهتمعن  هک  یناـهانگ  زرماـیب  نـم  رب  ، ناـیاناوت نیرتاـناوت  يا  ، ناـیانیب
،و دـنز یم  سپ  ار  اعد  هک  یناهانگ  ،و  درد یم  ار  تمرح  تمرح  ياه  هدرپ  هک  یناـهانگ  ،و  دوش یم  اـهیرامیب  ثعاـب  هک  یناـهانگ 
،و دروآ یم  یتخبدـب  هک  یناهانگ  ،و  دـناسر یم  باتـش  هب  ار  يدوبان  هک  یناهانگ  ،و  دراد یم  هاـگن  ار  نامـسآ  ناراـب  هک  یناـهانگ 
،و ادخ يا  ، دزرمآ یمن  ار  اهنآ  یـسک  وت  زج  هک  یناهانگ  و  دنزیم ، الاب  ار  ایح  ةدرپ  هک  یناهانگ  ،و  دنک یم  هریت  ار  اوه  هک  یناهانگ 
ار تنیقی  ،و  هد رارق  یناسآ  هراچ و  هار  شیاشگ و  مراـک  رد  نم  يارب  ،و  رادرب تسا  نم  شود  هب  تناگدـنب  زا  یکی  زا  هک  یقح  ره 
رد شاب ، نم  هارمه  ،و  هد تیفاع  مهاگیاج  رد  7و  راد مهاگن  ایادخ.مدنبن  دیما  وت  ریغ  هب  ات  ، رآ دورف  ملد  رد  ار  تدیما  ما و  هنیـس  رد 

میارب ار  رما  تلوهـس  ،و  زاس راومه  نم  رب  ار  هار  ،و  اـپ ریز  ـالاب و  زا  ،و  پچ تسار و  زا  ،و  رـس تشپ  ور و  شیپ  زا  ،و  زور رد  بش و 
هنوـگره ،و  راذـگماو دوـخ  هب  ارم  اـهراک  رد  ،و  اـمنهار نیرتـهب  يا  شاـب  اـمنهار  ارم  ،و  نـکم مراوـخ  يراوـشد  رد  ،و  نادرگ وـکین 

وت انامه  ، ترخآ ایند و  رد  ، یماکداش هب  هتسارآ  ، نادرگزاب ما  هداوناخ  هب  يدنلبرـس  يراگتـسر و  اب  ارم  7و  زادنا ملد  هب  ار  یشوخلد 
، نک مبیصن  تلضف  زا  ،و  ییاناوت زیچ  ره  رب 
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زا يدرب  ایند  زا  ارم  هک  ینامز  ،و  هد مهانپ  تشتآ  باذع و  زا  ،و  ریگ راک  هب  تعاط  رد  ،و  هد تعسو  نم  رب  تا  هزیکاپ  ياهیزور  زا  و 
زا ،و  تماـقتنا ندـمآ  دورف  زا  ،و  تتیفاـع رییغت  زا  و  تتمعن ، لاوز  زا  مروآ  یم  هاـنپ  وت  هب  ایادـخ.نک  دراو  تتـشهب  هب  تمحر  يور 
زا هچنآ  ّرش  زا  ،و  نانمـشد شنزرـس  تشونرـس و  يدب  زا  ،و  یتخبدب رد  نداتفا  ،و  الب یتخـس  زا  مروآ  یم  هانپ  وت  هب  ،و  تباذع لوزن 
زا ،و  هدـم رارق  شتآ  لها  زا  رارـشا و  زا  ارم  ایادـخ.يدرک  دادـملق  ّرـش  تا  هدـش  لزان  باتک  رد  هچنآ  ّرـش  زا  ،و  دـسر یم  نامـسآ 
اب ینیـشنمه  ، هد مدـنویپ  ناکین  هب  ، ناریمب هزیکاـپ  گرم  هب  7و  رادـب ما  هدـنز  هزیکاپ  یگدـنز  هب  ،و  نادرگم مورحم  ناکین  ینیـشنمه 
ار وت  ،و  تراتفر شیامزآ و  یکین  رب  ساپس  ار  وت  ایادخ.دنمورین  ییاورنامرف  دزن  ، قدص هاگیاج  رد  ینیشنمه  ، امرف میـصن  ار  ناربمایپ 
ام ، یتخومآ اهنآ  هب  ار  دوخ  باتک  ،و  يدومرف تیاده  تنید  هب  ار  نانیا  هک  نانچ  اراگدرورپ ، ، ربمایپ شور  يوریپ  مالسا و  رب  ساپس 

،و يدـیرفآ ارم  هک  ناـنچ  ، نم هب  تبـسن  هژیو  هب  تراـتفر  شیاـمزآ و  یکین  رب  ساپـس  ار  وت  ، زوماـیب مه  اـم  هب  شاـب و  اـمنهر  مه  ار 
وکین ار  ما  ییاــمنهار  ،و  يدوـمرف ما  ییاــمنهار  و  يدوـمن ، وـکین  ار  مشزوــمآ  یتــخومآ و  نـم  هـب  ،و  يداــهن وــکین  ار  مـشنیرفآ 

نم زا  هک  ییاز  مـغ  تـنحم  رایـسب  هـچ  نـم  ياـقآ  ، لاـح هتـشذگ و  رد  نـم  رب  تا  یـشخب  تـمعن  رب  ساپـس  ار  وـت  سپ  ، يدـنادرگ
نم ياـقآ  يا  هـک  ییـالب  رایــسب  هـچ  ،و  یتخاـس فرطرب  هـک  ینارگن  رایــسب  هـچ  ،و  يدودز هـک  یهودـنا  رایــسب  هـچ  ،و  يدوـشگ

هک یبیع  رایسب  هچ  ،و  يدنادرگرب
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زا زور  نیا  رد  ارم  ایادـخ.لاح  ره  لاح و  نیا  رب  ،و  ماقم لزنم و  ره  ،و  نامز ناکم و  ره  رد  ، لاح ره  رب  ساپـس  ار  وت  سپ  ، يدـناشوپ
ای ، ینادرگ یمرب  هک  يدـب  رما  ای  ، ییامن یم  فرطرب  هک  یجنر  ای  ، ینک یم  شخپ  هک  يریخ  زا  ، هد رارق  يزور  رد  تناگدـنب  نیرترب 
ره رب  وت  انامه  ، یناشوپ یم  ناگدـنب  رب  هک  یتیفاع  ای  ، ینارتسگ یم  هک  یتمحر  ای  ، یتسرف یم  هک  يریخ  اـی  ، ینک یم  عفد  هک  ییـالب 

هدنادرگزاب شا  هدـنهاوخ  هک  یتسه  یـشخب  اطع  راوگرزب  هناگی  وت  ،و  تسوت تسد  هب  نیمز  اهنامـسآ و  ياه  هنازخ  ،و  ییاناوت زیچ 
يدنـسپ رطاخ  تیانع و  ینوزف  هب  هکلب  ، دباین نایاپ  تسوا  دزن  هچنآ  ،و  دریذپن یتساک  شیاطع  ،و  ددرگن دیماان  شدـنموزرآ  ،و  دوشن

عونمم تیاـطع  اـنامه  ، تا هدرتـسگ  تمحر  زا  ،و  دوـش یمن  ماـمت  هک  تیاـه  هنازخ  زا  نک  يزور  ارم  ،و  دـیازفیب شـشخب  اـطع و  و 
.نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  تا  ینابرهم  هب  ، ییاناوت زیچ  ره  رب  وت  ،و  هدوبن

[ ...دیوگب ار  رشع  تاحیبست  هبترم  رازه  : مّود ]

هحفص ] .دیایب هفرع  زور  لامعا  رد  تاحیبست  نیا  ،و  دناوخب هدومرف  رکذ  یمعفک  لقن  هب  دّیـس  هک  ار  رـشع  تاحیبست  هبترم  رازه  : مّود
[414

[ ...دناوخب ار  « ایهت اّبعت و  نم  ّمهّللا  » ياعد : مّوس ]

بـش لاـمعا  ناـیب  رد  نآ  نتم  ،و  دـناوخب تسا  دراو  زین  هعمج  زور  بش و  هفرع و  زور  رد  هک  ار  « اـیهت اـّبعت و  نم  ّمهّللا  ياـعد  : مّوس
هحفص 59] ] تشذگ هعمج 

[ دنک ترایز  ار  البرک  نیمز  مالّسلا و  هیلع  ادهشلادّیس  ترضح  : مراهچ ]

لاس نآ  ّرـش  زا  ات  ، دـنامب اجنآ  رد  نابرق  دـیع  زور  اـت  ،و  دـنک تراـیز  ار  ـالبرک  نیمز  مالّـسلا و  هیلع  ادهـشلادّیس  ترـضح  : مراـهچ
.دشاب ظوفحم 

([ هفرع زور  ) مهن زور  لامعا  ]

هراشا

تداـبع و هب  ار  شناگدـنب  ادـخ  هک  تسا  يزور  هدـشن و  هدـیمان  دـیع  مسا  هب  هچرگ  ، تسا گرزب  داـیعا  زا  هـفرع و  زور  : مـهن زور 
هدنار ،و  رتریقح رتراوخ و  زور  نیا  رد  ناطیش  ،و  هدرتسگ نانآ  يارب  ار  شناسحا  دوج و  ياه  هرفـس  هدرک و  توعد  شیوخ  تعاط 

ار یلئاس  يادـص  هفرع  زور  رد  مالّـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ترـضح  هک  هدـش  تیاور  ،و  تسا رگید  ياهزور  زا  رت  كانمـشخ  رت و 
لاـح و  !؟ ینک یم  تساوخرد  ادـخ  ریغ  زا  زور  نیا  رد  اـیآ  ، وت رب  ياو  : دومرف وا  هب  ، درک یم  کـمک  تساوـخرد  مدرم  زا  هک  دـینش 

رد ، محر رد  ياه  هچب  يارب  هکنآ 
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: تسا دراو  لمع  دنچ  زور  نیا  يارب  و.دنوش  دنمتداعس  ،و  ددرگ ناشلاح  لماش  ادخ  لضف  هک  ، دور یم  دیما  زور  نیا 

[ لسغ : لّوا ]

.لسغ : لّوا

[ مالّسلا هیلع  ءادهّشلا  دیس  ترضح  ترایز  : مود ]

تایاور ،و  تسا نیا  زا  لضفا  هکلب  داهج و  رازه  هرمع و  رازه  جح و  رازه  ربارب  هک  مالّسلا  هیلع  ءادهّشلا  دیس  ترـضح  ترایز  : مود
زور نیا  رد  یـسک  رگا  ]و  تسا هدـش  لقن  يرایـسب  دارفا  زا  ینعی  ] تسا رتاوتم  زور  نیا  رد  ترـضح  نآ  ترایز  تلیـضف  ترثک  رد 

،و تسا رتشیب  رتشیب و  هکلب  ، تسین دـشاب  تافرع  رد  هک  یـسک  زا  رتمک  شباوث  ، دـشاب ترـضح  نآ  هسّدـقم  ۀـّبق  ریز  هک  ، دـبای قیفوت 
هحفص 697] ] .دیآ یم  یلاعت  هّللا  ءاش  نا  تارایز  باب  رد  نیا  زا  دعب  ترضح  نآ  ترایز  تیفیک 

[ ...دروآ اجب  ار  لمع  نیا  دوش  هفرع  ياهاعد  ندناوخ  لوغشم  هکنآ  زا  شیپ  ، رصع زامن  زا  سپ  : موس ]

هب ،و  دروآ اـجب  زاـمن  تـعکر  ود  نامـسآ  ریز  رد  ، دوـش هـفرع  ياـهاعد  ندـناوخ  لوغـشم  هـکنآ  زا  شیپ  ، رـصع زاـمن  زا  سپ  : موـس
ددرگ هدیزرمآ  شناهانگ  ،و  دبای تسد  تافرع  باوث  هب  ات  ، دیامن رارقا  فارتعا و  ادخ  دزن  شناهانگ 

[ هفرع زور  رد  مالسلا  هیلع  نبسح  ماما  ياعد  هیعدا و  ]

هراشا

نا زا  رتشیب  هیعدا  لامعا و  نآ  ،و  ددرگ لوغشم  تسا  هدش  تیاور  مالّـسلا  مهیلع  هرهاط  ۀمئا  زا  هک  هفرع  ياهاعد  لامعا و  هب  هاگنآ 
.مینک یم  لقن  دشاب  هتشاد  ار  نآ  شیاجنگ  باتک  نیا  هک  يا  هزادنا  هب  یلو  دوش  رکذ  رصتخم  نیا  رد  لماک  روط  هب  هک  تسا 

[ هفرع زور  هیعدا  ]

زا شیپ  ،و  تسا بحتسم  هفرع  زور  ةزور  دنکن  ادیپ  فعض  ندناوخ  اعد  زا  هک  یسک  يارب  : هدومرف « حابـصم » باتک رد  یمعفک  خیش 
هفرع بش  زور و  رد  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  نینچمه  ،و  دراد بابحتـسا  لسغ  [ رهظ یعرـش  تقو  هب  باـتفآ  ندیـسر  ] لاوز

رهظ و زامن  زا  نوچ  ،و  دروآ اجب  وکین  دوجس  عوکر و  اب  ار  رهظ  زامن  ،و  دور نامـسآ  ریز  ، دیـسر لاوز  تقو  نوچ  و.تسا  ّبحتـسم 
دعب مود  تــعکر  رد  »و  دــیحوت » ةروــس « دــمح ) ةروــس زا  سپ  لوا  تــعکر  رد  ، دــناوخب زاــمن  تــعکر  ود  ، دوــش غراــف  رـــصع 
هبترم هاـجنپ  ( دــمح ) ةروـس زا  سپ  تـعکر  ره  رد  ، دروآ اـجب  زاـمن  تـعکر  راـهچ  نا  زا  سپ  ، دــناوخب ( نورفاــک ) ةروـس ( دــمح ) زا

.دناوخب ( دیحوت ) ةروس
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.تشذگ هعمج  زور  لامعا  نمض  رد  هک  ، تسا مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  زامن  نامه  زامن  نیا  : دیوگ یم  ریقف 

: تسا هدومرف  یمعفک  خیش  سپس 

: ناوخب هدومرف  رکذ  « لابقا » رد سوواط  نبا  دّیس  ،و  تسا هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  زا  هک  ار  تاحیبست  نیا 
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رد شنامرف  هک  ییادخ  تسا  هّزنم  ، تسا نیمز  رد  شمکح  هک  ییادخ  تسا  هّزنم  ،: تسا نامسآ  رد  شـشرع  هک  ییادخ  تسا  هّزنم 
هک ییادـخ  تسا  هّزنم  تسا ، شتآ  رد  شتنطلـس  هک  ییادـخ  تسا  هّزنم  ، تساـیرد رد  شهار  هـک  ییادـخ  تـسا  هّزنم  ، تساـهروگ

تـسا هّزنم  ، تشارفارب ار  نامـسآ  هک  ییادخ  تسا  هّزنم  ، تسا تمایق  رد  شتلادـع  هک  ییادـخ  تسا  هّزنم  ، تسا تشهب  رد  شتمحر 
تسین وا  يوس  هب  زج  وا  زا  یتاجن  هاگهانپ و  هک  ییادخ  تسا  هّزنم  ، درتسگب ار  نیمز  هک  ییادخ 

« دیحوت » ةروس و.تسا  رتگرزب  ادخ  ،و  تسین ادخ  زج  يدوبعم  ،و  تسا ادخ  نآ  زا  ساپـس  ،و  ادخ تسا  هّزنم  : دیوگب هبترم  دص  سپس 
: وگب هبترم  هد  ،و  تسرف تاولص  دّمحم  لآ  دّمحم و  رب  هبترم  دص  ،و  ناوخب هبترم  دص  ار  « یسرکلا هیا  » هبترم دص  ار 

دناریم و یم  ،و  دـناریم یم  دـنک و  یم  هدـنز  ، تسوا نا  زا  ساپـس  ییاورنامرف و  ، تسا کیرـش  یب  هناگی و  ، تسین ادـخ  زج  يدوبعم 
ییادخ زا  میوج  یم  شزرمآ  : هبترم هد  و.تساناوت  زیچ  ره  رب  وا  7و  تسوا تسد  هب  اهنت  ریخ  ، تسا هدنیاپ  هدنز  وا  ،و  دزاس یم  هدنز 

هد نابرهم و  يا  هبترم  هد  ادـخ و  يا  هبترم  هد  و.میدرگ  یمزاب  وا  يوس  هب  تسا و  هدـنیاپ  دوخ  هب  هدـنز و  ، تسین وا  زج  يدوبعم  هک 
هد هدنیاپ و  يا  هدنز  يا  هبترم  هد  شـشخب و  تکوش و  ياراد  يا  ، نیمز اهنامـسآ و  ةدنروآ  دیدپ  يا  هبترم  هد  هدنـشخب و  يا  هبترم 
وت زا  ایادـخ  : وـگب هاـگنآ.امرف  تباـجا  هـبترم  هد  تـسین و  وـت  زج  ییادــخ  هـک  يا  هـبترم  هد  و.شخباـطع  يا  ازفا  تـمعن  يا  هـبترم 

یـسک يا  ، دوش یم  هدرپ  شلد  ناسنا و  نایم  هک  یـسک  يا  ، تسا رتکیدزن  نم  هب  ندرگ  گر  زا  هک  یـسک  يا  ، منک یم  تساوخرد 
هدنشخب هک  یسک  يا  ، تسا راکشآ  قفا  رترب و  زادنا  مشچ  رد  هک 
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دّـمحم و رب  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ، تساـنیب اونـش و  وا  ،و  تسین شدـننام  يزیچ  هک  یـسک  يا  ، دراد رارق  یتـسه  تموـکح  رب  و 
ماما زا  هک  ار  تاولـص  نیا  هاگنآ  ، دش دـهاوخ  هدروآرب  ادـخ  تساوخ  هب  هک  هاوخب  ار  دوخ  تجاح  و.تسرف  دورد  دّـمحم  نادـناخ 

ناشیا رب  تاولـص  نداتـسرف  رد  ار  مالّـسلا  مهیلع  دّـمحم  لآ  دّـمحم و  دـهاوخب  هکره  هک  ، ناوخب هدـش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص 
: دیوگب ، دیامن رورسم 

ینابرهم وا  زا  هک  یـسک  نیرت  نابرهم  يا  ،و  دش تساوخرد  هک  یـسک  نیرتهب  يا  ،و  دومرف اطع  هک  یـسک  نیرت  هدنـشخب  يا  ایادخ 
دّـمحم و رب  ،و  ناگدـنیآ نایم  رد  شنادـناخ  دّـمحم و  رب  ،و  ناگتـشذگ نیب  رد  شلآ  دّـمحم و  رب  تسرف  دورد  ادـخ  ، دـش هتـساوخ 
تلیـضف و هلیـسو و  شنادناخ  دّمحم و  هب  امرف  اطع  ایادخ.نالوسر  نایم  رد  شنادناخ  دّـمحم و  رب  ،و  ناگتـشرف نایم  رد  شنادـناخ 
رد ارم  سپ  ، مدیدن ار  وا  هک  یلاحرد  ( شنادناخ وا و  رب  ادخ  دورد  ) دّمحم هب  مدروآ  نامیا  ایادخ.الاو  ۀجرد  ماقم و  يدـنلب  ،و  فرش

نودب یندیشون  ، نک مباریس  شضوح  زا  ،و  ناریمب وا  نید  رب  ارم  ،و  امرف مبیصن  ار  وا  اب  ینیـشنمه  ،و  زاسم مورحم  شرادید  زا  تمایق 
رب ادخ  دورد  ) دّمحم هب  مدروآ  نامیا  ایادخ.ییاناوت  زیچ  ره  رب  وت  انامه  ، موشن هنشت  زگره  نآ  زا  سپ  هک  اراوگ  نیـشنلد و  ، یگنـشت

وا و رب  ادـخ  دورد  ) دـّـمحم هـب  ایادخ.ناسانــشب  نـم  هـب  ار  شا  هرهچ  تـشهب  رد  سپ  ، مدــیدن ار  وا  هـک  یلاـحرد  ( شنادــناخ وا و 
.ناسرب رایسب  مالس  ّتیحت و  نم  يوس  زا  ( شنادناخ

رد شباوث  هک  ار  حـیبست  نیا  هاـگنآ  ، ناوـخب ۀحفـص 241] ] تشذـگ بجر  هاـم  لاـمعا  نمـض  رد  شناـیب  هک  ار  دواد  ّما  ياـعد  سپ 
: وگب میدرکن  نایب  راصتخا  تیاعر  رطاخ  هب  ار  نآ  باوث  نازیم  ام  و.دوش  یمن  هرامش  یتدایز 
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تـسا هدـنیاپ  ، ادـخ تسا  هّزنم  سکره و  اـب  ادـخ  تسا  هّزنم  ،و  سکره زا  سپ  ادـخ  تسا  هّزنم  ،و  سکره زا  شیپ  ، ادـخ تـسا  هّزنم 
زا شیپ  رایـسب  ینوزف  ناگدننک  هیزنت  هیّزنت  رب  دریگ  یم  ینوزف  هک  یهیزنت  ، ادخ تسا  هّزنم  ،و  سکره دریذـپ  یم  انف  ،و  ام راگدرورپ 

ادـخ تسا  هّزنم  ،و  سکره زا  سپ  رایـسب  ینوزف  ناگدـننک  هیزنت  هـیزنت  رب  دریگ  یم  ینوزف  هـک  یهیزنت  ، ادـخ تـسا  هّزنم  ،و  سکره
دریگ یم  ینوزف  هک  یهیزنت  ادخ  تسا  هّزنم  ،و  سکره هارمه  هب  رایـسب  ینوزف  ناگدـننک  هیزنت  هیزنت  رب  دریگ  یم  ینوزف  هک  یهیزنت 

هدرمـش هک  یهیزنت  ادـخ  تسا  هّزنم  ،و  دـیاپن سک  چـیه  تسا و  هدـنیاپ  اـم  راـگدرورپ  يارب  ، رایـسب ینوزف  ناگدـننک  هیزنت  هیزنت  رب 
.ددرگ یمن  هنهک  دوشن و  شومارف  ددرگن و  هتسناد  ،و  دوشن

دادـتما رد  شیاـقب  هب  دـنام  یقاـب  ،و  شماود هب  دـبای  ماود  هک  یهیزنت  ادـخ  تسا  هّزنم  ،و  دـشابن یتیاـهن  شیارب  ،و  دوش یمن  یناـف  و 
نآ ، دـبا ياپمه  ،و  دـبا تیدـبا  هب  ادـخ  تسا  هّزنم  ،و  زور بش و  تاعاس  ایند و  ياهزور  ،و  ناراگزور ياـههام  ،و  ناـیناهج ياـهلاس 

نیرتوـکین ادـخ  تـسا  گرزب  و  دـنکن ، شعطق  یماجنارــس  ،و  دـنکن شیاـنف  یتّدــم  ،و  دــنکن هرامــش  يددــع  ار  نآ  هـک  یهیزنت 
ناحبس ره  ياج  هب  یلو  ، اعد رخآ  ات  سکره  زا  سپ  ار  يادخ  ساپس  ،و  سکره زا  شیپ  ار  يادخ  ساپس  :و  وگب سپس.ناگدننیرفآ 

: وگب يدیسر  نیقلاخلا  نسحا  هب  نوچ  دمحلا هللا و  : وگب هّللا 

ات دـحا » لک  لبق  ربکا  هّللا  :» وگب نآ  زا  سپ  ،و  ییوگ یم  « هّللا ّالا  هلا  «ال  هّللا ناحبـس  ياجب  هک  رخآ  ات  « دـحا لک  لـبق  هّللا  ّـالا  هلا  ـال  »
تشذگ هعمج  بش  لامعا  رد  هک  ار  « ایهت اّبعت و  نم  مهّللا  » ياعد یناوخ  یم  سپس.دیوگ  یم  ( ربکا هّللا  :) هّللا ناحبـس  ياجب  هک  رخآ 

ّبر هّللا  تنا  مهّللا  : هدومرف رکذ  « دّجهتملا حابصم  » باتک رد  یسوط  خیـش  هک  ار  مالّـسلا  امهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ياعد  ناوخب  سپ 
نیملاعلا
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[ هفرع زور  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ياعد  ]

ۀلماک ۀفیحص  متفه  لهچ و  ياهزور  نیا  رد  میدومنن و  رکذ  دوب  ینالوط  رایسب  تافرع و  فقوم  ياعد  نوچ  اعد  نیا  : دیوگ فلؤم 
ءاشنا رب  ادـخ  دورد  هک  ، ترخآ ایند و  بلاـطم  ماـمت  رب  لمتـشم  تسا  ییاـعد  هک  ، ناوخب یگتـسکشلد  عوشخ و  اـب  ار  ترـضح  نآ 
يدسا بلاغ  نارـسپ  ریـشب  رـشب.تسا و  مالّـسلا  هیلع  ادهّـشلادیس  ترـضح  ياعد  زور  نیا  روهـشم  ياهاعد  هلمج  زا.داب  شا  هدننک 

نادنزرف تیب و  لها  زا  یهورگ  اب  سپ  ، میدوب ترضح  نآ  تمدخ  تافرع  يارحـص  رد  هفرع  زور  رهظ  زا  دعب  هک  ، دنا هدرک  تیاور 
ار شیوخ  كرابم  يور  ،و  دنداتـسیا هوک  پچ  بناج  رد  ،و  دـندمآ نوریب  دوخ  ۀـمیخ  زا  ، عوشخ يراسکاخ و  تیاـهن  اـب  ، نایعیـش و 

: دندناوخ ار  اعد  نیا  ،و  دبلط ماعط  هک  ینیکسم  دننام  دنتشادرب  تروص  ربارب  ار  اهتسد  دندومن و  هبعک  يوسب 

يا هدـنزاس  چـیه  هتخاس  يا  هتخاس  دـننامه  يا و  هدـنرادزاب  شـشخب  يارب  ،و  يا هدـننادرگرب  شمکح  يارب  هک  ساپـس  ار  يادـخ 
وا رب  اه  هعیلط  ، دومن مکحم  شتمکح  اب  ار  اه  هتخاس  ،و  دروآ دـیدپ  ار  تاقولخم  عاونا  ، تسا شخب  تعـسو  دنمتواخـس  وا  ،و  تسین
ره رب  ةدننک  محر  ،و  رگ تعانق  ره  ةدننکزاین  یب  ،و  هدنزاس ره  هدنهد  شاداپ  دوش  یمن  عیاض  وا  دزن  اه  هعیدو  ،و  دنام یمن  هدیـشوپ 

ةدـنربالاب ،و  اهالب ةدـننکرود  ،و  اهاعد ةدنونـش  وا  ، تسا ناشخرد  رون  اب  عماج  باتک  ةدـننک  لزاـن  ،و  اـهدوس ةدنتـسرف  ورف  ،و  نـالان
تسوا ،و  تسین شدننامه  يزیچ  ،و  دنک یمن  يربارب  وا  اب  يزیچ  ،و  تسین وا  زج  يدوبعم  سپ  ، تسا ناشکندرگ  ةدنبوک  ،و  تاجرد

یم یهاوـگ  وـت  يراـگدرورپ  هـب  ،و  میاـمن یم  تـبغر  وـت  يوـس  هـب  ایادــخ.تساناوت  زیچ  ره  رب  ،و  هاـگآ فـیطل و  ،و  اــنیب اوـنش و 
هکنا زا  شیپ  يدرک  زاـغآ  تتمعن  اـب  ار  مدوـجو  ، تسا وـت  يوـس  هب  نـم  تشگزاـب  ،و  ینم راـگدرورپ  وـت  هـک  ما  هدـننکرارقا  ، مـهد

هنامز ثداوح  زا  هک  یلاحرد  ، يداد میاج  اهبلص  نایم  رد  سپس  ، يدروآ دیدپ  كاخ  زا  ارم  ،و  مشاب رکذ  لباق  يدوجوم 
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زا ، نیشیپ ياهنرق  مایا و  زا  هتشذگرد  ، یمحر هب  یبلص  زا  مدوب  هدننک  چوک  هراومه  يدیشخب  ینمیا  ، اهلاس راگزور و  دمآ  تفر و  و 
ار تناربماـیپ  ،و  دنتـسکش ار  تناـمیپ  هک  ناـنآ  ، رفک ناـیاوشیپ  تموکح  رد  ارم  یتـشاد ، نم  هب  هک  یناـسحا  فـطل و  تفأر و  باـب 
زا دوب  ترابع  نآ  دوب و  هدروخ  مقر  میارب  تملع  رد  هچنآ  رطاخ  هب  يدروآ  ایند  هب  ینامز  یلو  ، يدرواـین اـیند  هب  ، دـندرک بیذـکت 

،و تیابیز راتفر  اب  مه  نآ  زا  شیپ  ،و  يداد میاـمن  دوشن و  شهاـگ  ۀـصرع  رد  ،و  یتخاـس هداـمآ  نآ  نتفریذـپ  يارب  ارم  هک  یتیادـه 
ناـیم هناـگ  هس  ياـهیکیرات  رد  هدـش و  هتخیر  ۀـفطن  زا  يدروآ  دـیدپ  ار  مدوجو  هجیتـن  رد  ، يدـیزرو رهم  نم  رب  تلماـک  ياـهتمعن 

راذــگاو نـم  هـب  ار  مـتقلخ  راــک  زا  يزیچ  و  یتـفرگن ، هاوـگ  مدوـجو  شنیرفآ  رد  ارم  ،و  يداد میاــج  تسوـپ  نوـخ و  تشوـگ و 
رد یلاسدرخ  یکدوک و  لاح  رد  ،و  يدروآ اـیند  هب  هناـیم  لـماک  ارم  دوب  هتـشذگ  متیادـه  زا  تملع  رد  هچنآ  يارب  سپـس  ، يدومنن

ار رهمرپ  ناردام  ،و  يدومن نابرهم  نم  رب  ار  اه  هیاد  لد  ،و  يدرک مبیـصن  اراوگ  ریـش  اهاذغ  نیب  زا  ،و  يدومن تظفاحم  هراوهگ  نایم 
يا ، نابرهم يا  يرترب  وت  سپ  ، یتشاد مملاس  یمک  يدایز و  زا  ،و  يدومرف يرادهگن  نایرپ  ياهبیـسآ  زا  ،و  یتشامگ ما  يراتـسرپ  هب 

مدوجو هب  ندـش  هدوزفا  اب  لاس  ره  رد  ارم  ،و  يدرک مامت  نم  رب  ار  تلماـک  ياـهتمعن.مدرک  نخـس  هب  زاـغآ  هک  هاـگنآ  اـت  ، هدنـشخب
نم هب  ار  تتفرعم  هک  ناـنچ  ، يدومن بجاو  نم  رب  ار  تّجح  ، تشگ لدـتعم  مناوـت  باـت و  ،و  دـش لـماک  مشنیرفآ  اـت  ، يداد شرورپ 

يدروآ دیدپ  تقلخ  ياه  هدیدپ  زا  تنیمز  نامسآ و  رد  هچنآ  هب  ،و  يدنکفا مساره  هب  تتمکح  ياهیتفگش  اب  يدومرف و  ماهلا 
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دندروآ تناربمایپ  ار  هچنآ  ،و  يدومن بجاو  نم  رب  ار  تتدابع  تعاط و  ،و  يداد ما  یهاگآ  تدای  يراذگساپس و  هب  ، يدومن مرادیب 
سپـس ، يداهن ّتنم  نم  رب  تفطل  يرای و  هب  روما  نیا  مامت  رد  ،و  يدرک ناسآ  نم  رب  ار  تا  يدونـشخ  نتفریذـپ  ،و  يدـنامهف نم  هب 

،و یگدـنز لیاسو  عاونا  زا  ،و  رگید یتمعن  نودـب  ار  یتمعن  نم  دوبعم  يا  يدیدنـسپن  میارب  ، يدـیرفآ كاخ  نیرتهب  زا  ارم  هک  یتقو 
ۀمه هک  ییاج  ات  ، دوب نم  رب  تا  هنیرید  ناسحا  رتگرزب و  گرزب و  یـشخب  تمعن  رطاخب  نیا  ،و  يدومرف نم  بیـصن  اـه  هرهب  ماـسقا 
هچنآ هب  ارم  هک  نیا  زا  ، تشادن تزاب  ، وت رب  ما  یخاتسگ  ینادان و  ، يدنادرگزاب نم  زا  ار  اهالب  مامت  ،و  يدومن لماک  نم  رب  ار  اهتمعن 

متباـجا ، تمناوخب رگا  سپ  ، يداد قیفوت  دـیامن  یم  بّرقم  تهاگـشیپ  هب  ارم  هچنآ  هب  و  يدرک ، ییاـمنهار  دـنک  یم  کـیدزن  وـت  هب 
متمعن رب  مزیخرب  ترکــش  هـب  رگا  ،و  ییاـمرف ینادردــق  مـنک  تتعاـطا  رگا  ،و  ینک میاـطع  ، میاـمن تساوـخرد  وـت  زا  رگا  ،و  ییاـمن

،و يا هدـننیرفآ  هک  ، وـت یهّزنم  ، وـت یهّزنم  سپ  ، تسا نم  يوـس  هـب  تناـسحا  نـم و  رب  تیاـهتمعن  ندرک  لـماک  اـهنیا  ۀـمه  ، ییازفیب
هرامـش هب  ار  تیاهتمعن  زا  کیمادک  ایادخ  ، گرزب تیاهتمعن  ،و  تسا سدـقم  تیاهمان  ، يراوگرزب يا و  هدوتـس  ،و  يا هدـننادرگزاب 
هرامـش هک  تسا  نآ  زا  شیب  اراگدرورپ ، هک  یلاحرد  مزیخرب  يراذگـساپس  هب  تیاهاطع  زا  کـی  مادـک  يارب  اـی  ، منک داـی  مروآ و 

يدنادرگزاب و نم  زا  یناشیرپ  یلاحدب و  زا  هچنآ  ، ادخ يا  هاگنآ  ، دنـسرب اهنآ  هب  شناد  رد  ناگدنراد  دای  هکنیا  ای  ، دنرامـشرب نارگ 
،و منامیا تقیقح  هب  مهد  یم  ییهاوگ  نم  ، ادوبعم ، تسا رتشیب  ، دش نایامن  میارب  یلاحشوخ  لماک و  یتمالـس  زا  هچنآ  زا  ، يدرک رود 

محیرص هبئاش  یب  یتسرپاتکی  ،و  منیقی تامیمصت  رواب 
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همرن ياه  هّرپ  ،و  مسفن ياههار  ياه  هنزور  ،و  ما یناشیپ  ۀحفص  ياهنیچ  ،و  مششچ رون  ياههار  ياه  هزیوآ  ،و  مداهن ةدیشوپ  نورد  و 
ياج ،و  منابز نخـس  ياهتکرح  ،و  مبل ود  هداهن  مه  رب  نا  رب  هدش و  همیمـض  هک  هچنآ  ،و  ما ییاونـش  هدرپ  ياه  هرفح  ،و  ما ینیب  ۀـغیت 

مرـس و زغم  رب  راب  ،و  ما یندـیماشآ  كاروخ و  ییاراوگ  ياج  ،و  میاهنادـند ندـییور  لـحم  ،و  ما هراورآ  ناـهد و  فقـس  یگتفرورف 
تاعطق ،و  ملد ةدرپ  ياه  هتخیوآ  ،و  مگرهاش یپ  ياهدـنب  ،و  هتفرگرب رد  ما  هنیـس  هسفق  ار  هچنآ  ،و  مندرگ ینالوط  ییاـهگر  ییاـسر 

،و مناتشگنا فارطا  ،و  میاهاپ یگتـسویپ  ،و  ملـصافم ياههاگیاج  ،و  میاه هدند  ياهفورـضغ  هتفرگرب  رد  ار  هچنآ  ،و  مدبک ياه  هرانک 
رب یگراوخریش  مایا  رد  هچنآ  و  میاضعا ، مامت  میاهگر و  ،و  مزغم ،و  مناوختسا ،و  میان ،و  مبصع ،و  متسوپ ،و  میوم و  منوخ ، ،و  متشوگ

مامت اب  هصالخ  ، مدوجس عوکر و  تاکرح  ،و  منوکـس ما و  يرادیب  مباوخ و  ،و  هتـشادرب نم  ینیگنـس  زا  نیمز  هچنآ  ،و  دش هتفاب  اهنآ 
نآ هک  ضرف  رب  ، مدیشوک یم  زارد  سب  ياهنامز  ،و  ناراگزور لوط  مدمآ و  یم  تکرح  هب  رگا  هکنیا  رب  مهد  یم  یهاوگ  روما  نیا 
نم رب  ترکش  نآ  ببس  هب  هک  ّتتنم  اب  زج  ، تسناوت مهاوخن  مروآ  اجب  ار  تیاهتمعن  زا  یکی  رکـش  هک  ، مدرک یم  رمع  ار  نامز  همه 

هک میزرو  صرح  ، تناگدـیرفآ زا  نارگ  شرامـش  ۀـمه  نم و  رگا  يرآ.مهارف  هزاـت و  ییاـنث  ،و  ون میاد و  يرکـش  ، دوش یم  بجاو 
میناوت یمن  زگره  ، میرامشرب ار  تا  هقباس  یب  راد و  هقباس  ياهتمعن  زا  ، تیاهتمعن تیاهن 
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باـتک رد  وـت  هکنآ  لاـح  ؟و  تسا نکمم  هنوـگچ  يزیچ  نینچ  تسا  رود  هـچ  ، مـینک اـصح  ار  نآ  ةزادـنا  هـن  ،و  مـیروآ هرامـش  هـب 
تـسار تباتک  ایادخ.دیرادن  ار  نآ  شرامـش  تردق  ، دیرامـشرب ار  ادـخ  ياهتمعن  رگا  : يا هدرک  مالعا  تا  هناقداص  ربخ  ،و  تیایوگ

نانآ و يارب  و.يدرک  لزان  نانآ  رب  تیحو  زا  ار  هچنآ  ، دـندناسر مدرم  هب  تنالوسر  تناربمایپ و  ،و  تسا هناقداص  تراـبخا  و  هتفگ ،
زا ،و  متیفرظ تعاط و  ییاسر  ردـق  هب  ،و  مشـشوک شالت و  هب  مهد  یم  یهاوگ  نم  ادوبعم  ، یتخاس تعیرـش  تنید  زا  نانآ  هلیـسو  هب 
ات هدوبن  یکیرش  شا  ییاورنامرف  رد  وا  يارب  ،و  دنرب ثرا  وا  زا  ات  ، هتفرگن يدنزرف  هک  ار  يادخ  ساپس  : میوگ یم  نیقی  نامیا و  باب 

تـسا هّزنم  سپ  ، دهد يرای  هتخاس  هچنآ  رد  ار  وا  ات  ، هدوبن شیارب  يراوخ  زا  یتسرپرـس  ،و  دنک تفلاخم  هدروآ  دیدپ  هچنآ  رد  وا  اب 
تـسا هّزنم  ، دنتـشگ یم  یـشالتم  دندش و  یم  هابت  ود  ره  هنیآ  ره  ، دوب ادخ  زج  ییاهدوبعم  نیمز  نامـسآ و  رد  رگا  ، وا تسا  هّزنم  ، وا

اب دـنک  يربارب  هک  یـساپس  ، ار يادـخ  ساپـس.تسا  هدوبن  شیاتمه  يدـحا  هدـشن و  هداز  ،و  هدازن هک  ، زاین یب  ،و  اـتکی هناـگی  يادـخ 
تیب لها  ،و  ناربمایپ متاخ  دّمحم  شقلخ  زا  هدیزگرب  نیرتهب  رب  ادخ  مالـس  دورد و  ،و  ار شلـسرم  يایبنا  ،و  بّرقم ناگتـشرف  ساپس 

هک یلاحرد  ،و  دـیزرو مامتها  اعد  رد  ،و  درک ادـخ  زا  تساوخرد  هب  عورـش  ، ترـضح نآ  هاگنآ.داب  وا  ۀتـشگ  بان  هزیکاپ و  كاـپ و 
: داد همادا  تروص  نیا  هب  ار  اعد  ، دوب يراج  شکرابم  ياه  هدید  زا  کشا 

،و نکم متخبدب  تا  ینامرفان  هب  ،و  نادرگ تخبشوخ  ارم  يراگزیهرپ  اب  ،و  منیب یم  ار  وت  هک  ایوگ  مسرتب  وت  زا  هک  نک  منانچ  ایادخ 
هچنآ ریخأت  ،و  مهاوخن یتخادنا  ریخأت  هب  وت  ار  هچنآ  لیجعت  ات  ، هد تکرب  تریدـقت  رد  نم  هب  ،و  نک رایتخا  میارب  ار  تیاضق  رد  ریخ 

شیپ وت  ار 
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تریـصب ،و  ما هدید  رد  ار  رون  و  ملمع ، رد  ار  صالخا  ،و  ملد رد  ار  نیقی  ،و  متاذ رد  ار  يزاین  یب  ، هد رارق  ایادـخ.منکن  لیم  یتخادـنا 
زوریپ هتـشاد  اور  متـس  نم  هب  هکنآ  رب  ارم  ،و  نادرگ نم  ثراو  ود  ار  ممـشچ  شوگ و  ،و  نک دـنم  هرهب  میاضعا  هب  ارم  منید و  رد  ار 
یتشز ،و  نک فرطرب  ار  ما  يراتفرگ  ایادخ.نادرگ  نشور  ببس  نیدب  ار  ممشچ  ،و  هد مناشن  ار  مفده  ماقتنا و  وا  اب  هطبار  رد  ،و  امرف
ایادخ ، هد رارق  رترب  يا  هجرد  ایند  ترخآ و  رد  ادوبعم  میارب  ،و  نک ادا  ار  منید  نارب و  ار  مناطیـش  زرمایب و  ار  میاطخ  ،و  ناشوپب ار  ما 

رارق بسانتم  يا  هدیرفآ  ، تمحر يور  زا  ،و  يدروآ دیدپ  ارم  هک  ساپس  ار  وت  ،و  يداد رارق  انیب  اونـش و  ،و  يدیرفآ ارم  ، ساپـس ار  وت 
هب اراگدرورپ  ، يداهن بسانت  متقلخ  رد  سپ.يدروآ  دیدپ  ارم  هکنیا  هب  اراگدرورپ  ، يدوب زاین  یب  نم  شنیرفآ  زا  هک  یلاحرد  ، يداد

تیفاـع منتـشیوخ  رد  يدرک و  ناـسحا  نم  هب  هکنیا  هـب  اراـگدرورپ  ، يدوـمن وـکین  ار  متروـص  ،و  يدوـمن زاـغآ  ار  مـشنیرفآ  هـکنیا 
ما ییاـمنهار  يدیـشخب و  تـمعن  نـم  رب  هـکنیا  هـب  اراـگدرورپ  ، یتـشاد مقفّوـم  يدوـمت و  متظفاـحم  هـکنیا  هـب  اراـگدرورپ  ، يداـهن

يدــناروخ و ارم  هـکنیا  هـب  اراــگدرورپ  ، يدرک میاــطع  يریخ  ره  زا  ،و  يدرک مناــسحا  راوازــس  هـکنیا  هـب  اراــگدرورپ  ، يدوــمن
متّزع يدوـمن و  ما  يراــی  هـکنیا  هـب  اراــگدرورپ  ، يدیــشخب ما  هتخودــنا  یتخاــس و  مزاــین  یب  هـکنیا  هـب  اراــگدرورپ  ، يدــناشون

دّمحم و رب  ، تا هدننک  تیافک  راتفر  زا  ، يدومن ناسآ  نم  رب  تیافص و  اب  ششوپ  زا  ، يدناشوپ نم  هب  هکنیا  هب  اراگدرورپ  ، يدیـشخب
ترخآ ياهیراتفرگ  ،و  ایند ياهساره  زا  ،و  هد يرای  اهزور  اهبـش و  ثداوح  ،و  راگزور ياهالب  رب  ارم  تسرف و  دورد  دّمحم  نادناخ 

دنهد یم  ماجنا  نیمز  رد  نارگمتس  هچنآ  ّرش  زا  ارم  ،و  هد تاجن 
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امرف ینابهگن  نم  زا  منید  مسفن و  رد  ،و  نک يرادهگن  منک  یم  رذح  هچنآ  زا  شاب و  سب  ارم  مسرت  یم  هچنآ  زا  ایادخ  ، نک تیافک 
مراوخ شیوخ  دزن  رد  ،و  هد تکرب  يدوـمرف  مبیـصن  هچنآ  رد  ارم  ،و  شاـب نیـشناج  ملاـم  نادـناخ و  رد  ،و  رادـهگن مرفـس  رد  ارم  و 

ملمع هب  ،و  امنم مکبس  منطاب  هب  ،و  زاسم میاوسر  مناهانگ  هب  رادب و  مملاس  سنا  نج و  ّرش  زا  ،و  نک مگرزب  مدرم  ناگدید  رد  ،و  زاس
نم اب  ات  کیدزن  هب  ؟ ینک یم  راذـگاو  هک  هب  ارم  ، ایادـخ.نکم مراذـگاو  دوخ  ریغ  هب  ،و  امرفم مورحم  تیاتمعن  زا  ارم  ،و  نکم مراچد 

،و نم يادخ  وت  هکنیا  لاح  و  ،؟ دنرمش یم  مراوخ  هک  نانآ  هب  ای  دنک  دروخرب  ییور  شرت  اب  نم  اب  ات  هناگیب  هب  ای  ، دزیخرب ینمشد  هب 
وا هب  ار  مراـک  راـیتخا  هک  یـسک  دزن  ما  یکبـس  ،و  مترخآ ۀـناخ  يرود  ،و  متبرغ زا  ، منک یم  تیاکـش  وـت  هب  نـم.ینم  راـک  رادـمامز 

تتیفاع هکنیا  زج  ، وت یهّزنم  ، مرادن كاب  وت  ریغ  زا  ، یشابن نم  رب  ندرک  مشخ  ماقم  رد  رگا  ، رواین دورف  نم  رب  ار  تبضغ  ایادخ.يداد 
اهیکیرات ،و  تشگ نشور  نآ  هب  اهنامـسآ  نیمز و  هک  ، تلامج رون  هب  اراگدرورپ  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ، تسا رت  هدرتسگ  نم  رب 

رب ار  تا  يدونشخان  ،و  یناریمن تمشخ  رب  ارم  هک  ، دیسر حالصا  هب  نآ  هلیسو  هب  ناگدنیآ  ناگتـشذگ و  راک  و  دش ، فرطرب  نآ  هب 
ۀناخ راگدرورپ  ، تسین وت  زج  يدوبعم  ، يوش یـضار  نا  زا  شیپ  ات  ، تسوت قح  يدونـشخ  ، تسوت قح  يدونـشخ  يرواـین ، دورف  نم 
شا يرابدرب  اب  هکنآ  يا  ، یتخاس نمیا  مدرم  يارب  ار  نآ  ،و  يدومرف لزان  نآ  رد  ار  تکرب  هک  هبعک  ۀناخ  ،و  مارحلا رعـشم  و  مرتحم ،

اطع ناوارف  هدرتسگ و  شمرک  اب  هکنآ  يا  ، تخاس لماک  ار  اهتمعن  شلضف  اب  هکنآ  يا  ، تشذگ گرزب  ناهانگ  زا 
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يادـخ نم و  يادـخ  يا  ، اهتمعن رد  متـسرپرس  يا  ، اهیراتفرگ رد  مسردایرف  يا  ، ییاهنت رد  مهارمه  يا  ، اهیتخـس رد  ما  هشوت  يا  ، درک
لها ناربمایپ و  متاخ  دّمحم  راگدرورپ  لیفارسا و  لییاکیم و  لییاربج و  راگدرورپ  ،و  بوقعی قاحسا و  لیعامسا و  میهاربا و  منادرپ 

هاگهانپ وت  میکح  نآرق  سی و  هط و  صعیهک و  ةدنتـسرفورف  نآرق و  روبز و  لـیجنا و  تاروت و  هدـننک  لزاـن  شا و  هدـیزگرب  تیب 
ره ، دوبن وت  تمحر  رگا  دریگ و  گنت  نم  رب  شا  يروانهپ  همه  اب  نیمز  ،و  دننک ما  هدـنامرد  ناشتعـسو  همه  اب  اههار  هک  ینامز  ینم 

ناگدـشاوسر زا  نم  هنیآره  ، دوبن نم  رب  تا  یـشوپ  هدرپ  رگا  ،و  ییوت مشزغل  هدـنریگ  هدـیدان  ،و  مدوـب ناگدـش  كـاله  زا  نم  هنیآ 
هک يا  ، مدوب ناـگدروخ  تسکـش  زا  نم  هنیآ  ره  دوبن  وت  يراـی  رگا  ،و  ینک یم  دـییأت  منانمـشد  رب  يزوریپ  اـب  ارم  هک  ییوت  ،و  مدوب

غوی شربارب  رد  ناهاشداپ  هکنآ  يا  ، دـنوش یم  زیزع  وا  تّزع  هب  شیایلوا  هجیتن  رد  ، هداد صاـصتخا  يرترب  يدـنلب و  هب  ار  شدوجو 
هب ،و  دناد یم  دننک  یم  ناهنپ  اه  هنیس  هچنآ  ،و  ار اهمـشچ  تنایخ  ، دنناسرت شتالمح  زا  هجیتن  رد  ، دنا هتـشاذگ  ناشیاهندرگ  رب  ّتلذ 
وا دناد  یمن  وا  زج  هکنآ  يا  ، تسا هنوگچ  وا  دـناد  یمن  وا  زج  هکنآ  يا  ، دراد یهاگآ  دروآ  یم  ناراگزور  اهنامز و  هک  ییاهیناهنپ 

یمارگ تسار  وا  هکنآ  يا  ، تسب نامـسآ  هب  ار  اوـه  ،و  تشاـبنا بآ  رب  ار  نیمز  هکنآ  يا  ، دسانـش یمن  ار  وا  وا  زج  هکنآ  يا  ، تسیچ
،و هایگ بآ و  یب  نیمزرس  رد  فسوی  تاجن  يارب  ناوراک  ةدننک  هدامآ  يا  ، ددرگن عطق  زگره  هک  یناسحا  بحاص  يا  اهمان  نیرت 
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زا سپ  ، بوقعی دزن  هب  فسوی  ةدـننادرگرب  يا  یگدـنب  ةرود  زا  سپ  یهاشداپ  تخت  رب  شا  هدـنهدرارق  ،و  هاچ زا  شا  هدـننک  جراخ 
ياهتسد ةدنریگ  يا  ، بویا زا  يراتفرگ  یلاحدب و  ةدننک  فرطرب  يا  ، دوب مغ  زا  هدنکآ  شلد  ،و  دش انیبان  هودنا  زا  شمشچ  ود  هکنا 

وا هب  ار  ییحی  درک و  تباجا  ار  اـّیرکز  ياـعد  هک  يا  شرمع  ندـمآ  ناـیاپ  هب  ،و  يریپ ّنس  زا  سپ  ، شدـنزرف رـس  ندـیرب  زا  میهاربا 
تفاکـش و لییارـسا  ینب  يارب  ار  ایرد  هک  يا  ، دروآ رد  هب  یهام  لد  زا  ار  سنوی  هک  يا  ، تشاذـگن او  اـهنت  هناـگی و  ار  وا  دیـشخب و 

شتمحر ناراب  شیپاشیپ  یناگدـنهد  هدژم  ار  اهداب  هک  يا  داد  رارق  ناگدـش  قرغ  زا  ار  شنایرگـشل  نوعرف و  ،و  داد تاجن  ار  نانآ 
زا سپ  ، دیناهر تکاله  هطرو  زا  ار  یسوم  راگزور  نارحاس  هکنآ  يا  ، دزرون باتش  شناگدنب  زا  نانامرفان  باذع  رب  هک  يا  ، داتـسرف
یم یگدـنب  وا  ریغ  يارب  ،و  دـندروخ یم  ار  شقزر  وا  تمعن  هب  ّمـعنت  لاـح  نـیع  رد  ،و  دـندوب قـح  راـکنا  رد  هـک  ینـالوط  ناـیلاس 
يا ، رگزاغآ يا  ادخ ، يا  ، ادخ يا  ، دـندرک بیذـکت  ار  شناربمایپ  ،و  دـندوب هداد  رارق  هیبش  وا  يارب  دنتـشاد و  تفلاخم  وا  اب  ، دـندرک

ةدـننک هدـنز  يا  ، دوبن ییا  هدـنز  هک  یتقو  هدـنز  يا  ، دـشاب یمن  تیارب  ینایاپ  هک  یگنادواج  يا  ، تسین ییاـتمه  وت  يارب  ، روآدـیدپ
گرزب میاطخ  ، تخاسن ممورحم  یلو  تسا  كدـنا  وا  يارب  مرکـش  هک  يا  ، هداد ماجنا  هک  هچنآ  هب  سکره  رب  بقارم  يا  ناـگدرم ،

یلاسگرزب رد  ،و  دومن مظفح  یلاسدرخ  رد  هک  يا  ، دومنن میاوسر  مدرم  نیب  رد  یلو  ، دید اهینامرفان  رب  ارم  ،و  درکن میاوسر  سپ  ، دـش
اب نم  ،و  دـش وربور  ناسحا  ریخ و  هب  نم  اـب  هک  يا  ددرگن ، یفـالت  شیاـهتمعن  ،و  دوشن هرامـش  نم  دزن  شیاـهاطع  هک  يا  ، داد مقزر 

نامیا هب  هک  يا  ، متشگ وربور  وا  اب  ینامرفان  يدب و 
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دناشوپ یگنهرب  لاح  رد  ،و  داد میافش  سپ  ، شمدناوخ يرامیب  رد  هک  يا  ، مسانشب ار  شیاهتمعن  ساپـس  هکنآ  زا  شیپ  ، دومن متیاده 
متفرعم ینادان  لاح  رد  ،و  دیـشخب متّزع  ، يراوخ لاح  رد  ،و  دومن مباریـس  یگنـشت  لاـح  رد  درک و  مریـس  یگنـسرگ  لاـح  رد  ،و  ارم

ما يرای  ، یهاوخ يرای  رد  ،و  درک میاراد  ، يرادـن لاح  در  ،و  دـنادرگ مزاب  ، تبرغ لاح  رد  ،و  دومن منوزفا  ییاهنت  لاـح  رد  ،و  دیـشخب
وت ساپس  دمح و  ، دومن نم  رب  تیانع  هب  عورش  وا  سپ  ، مداتسیا زاب  اهنیا  ۀمه  تساوخرد  زا  ،و  درکن ممورحم  يدنمتورث  رد  ،و  دومرف
هب ارم  ،و  دیزرمآ ار  مهانگ  ،و  دناشوپ ار  مبیع  ،و  دومن تباجا  ار  میاعد  ،و  دودز ار  مهودنا  تفرگ و  هدـیدان  ار  مشزغل  هک  يا  ، تسار

هرامش هب  مناوت  یمن  زگره  مرامـشرب  ار  تشزرااب  ياهـششخب  اهاطع و  اهتمعن و  رگا  ، دنادرگ زوریپ  منمـشد  رب  دناسر و  ما  هتـساوخ 
نوزفا هک  ییوت  ، يدوـمن اـبیز  هک  ییوـت  ، يدرک یکین  هک  ییوـت  ، يداد تمعن  هک  ییوـت  ، يدرک اـطع  هک  ییوـت  ، نم رورـس  يا  ، مرآ

زاـین یب  هک  ییوـت  ، يدوـمرف اـطع  هـک  ییوـت  ، يدوـمن قـفّوم  هـک  ییوـت  ، يداد يزور  هـک  ییوـت  ، يدرک لـماک  هـک  ییوـت  ، يدوـمن
ظفح هک  ییوت  ، يدومرف ییاـمنهار  هک  ییوت  ، يدومن تیاـفک  هک  ییوـت  ، يداد هاـنپ  هک  ییوـت  ، يدیـشخب تورث  هک  ییوـت  ، يدوـمن
تّزع هک  ییوـت  ، يداد تردـق  هک  ییوـت  ، یتـفرگ هدـیدان  هـک  ییوـت  يدـیزرمآ  هـک  ییوـت  ، يدوـمن یـشوپ  هدرپ  هـک  ییوـت  ، يدرک

افـش هک  ییوت  ، يداد ترـصن  هک  ییوت  ، يدومن دـییأت  هک  ییوت  ، يدوـمرف تدـعاسم  هک  ییوـت  ، يدرک کـمک  هک  ییوـت  ، يدیـشخب
، تسار وت  یگشیمه  رکش  دمح و  ، يرترب گرزب و  ، یتشاد یمارگ  هک  ییوت  ، يداد لماک  تمالس  هک  ییوت  ، يدیشخب
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هاـنگ دـصق  هک  منم  ، مدرک اـطخ  هک  منم  ، مدرک دـب  هک  منم  ، زرماـیب ارم  سپ  ، متـسه مناـهانگ  هـب  ةدـننک  فارتـعا  ادوـبعم  نـم  سپس 
دّمعت هاـنگ  رد  هک  منم  ، مدرک داـمتعا  وت  ریغ  هب  هک  منم  ، مدرک هابتـشا  هک  منم  ، مدـیزرو تلفغ  هک  منم  ، مدومن یناداـن  هک  منم  ، مدرک

دوخ و رب  تتمعن  هب  هک  منم  ، مدرک رارقا  هک  منم  ، مدومن ینکـش  نامیپ  هک  منم  متـسکش ، هدعو  هک  منم  ، مدرک هدعو  هک  منم  ، متـشاد
زا زاین  یب  وا  ،و  دناسرن ینایز  وا  هب  شناگدنب  ناهانگ  هکنآ  يا  ، رمایب ارم  سپ  ، منک یم  رارقا  مناهانگ  هب  ،و  مدرک فارتعا  دوخ  شیپ 

نم و دوبعم  يا  ساپـس  ار  وت  ، دروآ اجب  هتـسیاش  لمع  شتمحر  کمک و  هب  نانآ  زا  هک  یـسک  ةدـنهد  قیفوت  ،و  تسا ناـنآ  تعاـط 
ات متئارب  هنیمز  ةدنراد  هن  هک  ، منانچ نونکا  ، مدـش تیهن  بکترم  ، يدومن میهن  ، مدـناوخن تنامرف  يداد  نامرف  ، نم يادـخ  ،و  نم ياقآ 
ای ، ما هدید  اب  ای  ، مشوگ اب  ایآ  ،؟ موش وربور  وت  اب  يا  هلیـسو  هچ  اب  نم  يالوم  يا  ، مناتـس يرای  ات  ، متردق ياراد  هن  ،و  منک یهاوخرذع 
ار وت  ، نم يالوم  يا  ، مدرک تیـصعم  ار  وت  اهنیا  ۀمه  هب  نم  ؟و  تسین نم  دزن  وت  ياهتمعن  همه  نیا  ایآ  میاپ ، اب  ای  ، متـسد اب  ای  ، منابز اب 
ارم هکنیا  زا  ، ناردارب ناشیوخ و  زا  ،و  دننارب دوخ  زا  ارم  هکنیا  زا  ، دناشوپ ناردام  ناردپ و  زا  ارم  هکنآ  يا  تسا ، هار  تّجح و  نم  رب 
رد ، یناد یم  نم  زا  نآ  رب  وت  هچنآ  رب  ، دندش یم  هاگآ  نانیا  رگا  نم  يالوم  ، دنیامن متازاجم  هکنیا  زا  ناهاشداپ  زا  ،و  دـننک شنزرس 

ياقآ يا  ، متـسه تربارب  رد  نم  يادـخ  يا  کنیا  مه  ، دـندیرب یم  نم  زا  ،و  دـندراذگ یم  اـهنت  ارم  ،و  دـنناد یمن  متلهم  تروص  نیا 
،و مبلطب يرای  هک  يورین  هن  ،و  منک یهاوخرذع  ات  ، متئارب هنیمز  هدنراد  هن  ، کچوک هدنامرد و  ، راوخ نتورف و  ، نم
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یم راکنا  رگا  ضرف  رب  ؟ اجک هانگ  راکنا  ، مشاب هدرکن  دـب  راک  هانگ و  هک  متـسه  يا  هدـنیوگ  هن  ،و  میامن جاجتحا  نآ  اب  هک  یلیلد  هن 
هب دـنهاوگ  نم  رب  مدرک  لمع  هچنآ  رب  میاضعا  همه  هکنآ  لاـح  ،و  دوش نکمم  اـنعم  نیا  ناـسچ  ؟و  هنوگچ ، داد یم  دوس  هچ  مدرک ،
متس يرواد  مکح و  رد  هک  یتسه  يا  هشیپ  تلادع  مکاح  وت  ،و  يا هدنسرپ  نم  گرزب  ياهراک  زا  وت  هک.دیدرت  نودب  متسناد  نیقی 
نم ناهانگ  رطاخ  هب  ، ینک باذع  ارم  رگا  ادوبعم  ، منازیرگ وت  تلادع  ۀمه  زا  نم  ،و  تسا نم  ةدـننک  كاله  وت  تلادـع  ،و  ینک یمن 

زا نم  تسین  وت  زج  يدوبعم  ، تسوت مرک  دوج و  يراـبدرب و  بس  هب  ، يرذـگرد نم  زا  رگا  ،و  يراد نم  رب  هک  یتّـجح  زا  سپ  تسا 
زا نم  تسین  وت  زج  يدوبعم  ، مناتـسرپاتکی زا  نم  تسین  وت  زج  يدوبعم  ، مناهاوخ شزرمآ  زا  نم  تسین  وت  زج  يدوبعم  ، مناراـکمتس
زا نم  تسین  وـت  زج  يدوـبعم  ، مناراودـیما زا  نـم  تـسین  وـت  زج  يدوـبعم  ، مناـکانمیب زا  نـم  ، تـسین وـت  زج  يدوـبعم  مناگدنـساره 
وت زج  يدوبعم  ، مناگدـننک تساوخرد  زا  نم  تسین  وت  زج  يدوبعم  ، مناـیوگ « هّللا ّهلا  هلا  ـال   » زا نم  تسین  وت  زج  يدوـبعم  ، مناقاتـشم
نم راگدرورپ  وت  یهّزنم  تسین  وت  زج  يدوبعم  ، منایوگریبکت زا  نم  ، وت یهّزنم  تسین  وت  زج  يدوبعم  ، مناگدننک حیبست  زا  نم  تسین 

مرارقا ،و  یتسرپاتکی يارب.وت  دای  يارب  مصالخا  ،و  وت میظعت  يارب  وت  رب  نم  يانث  تسا  نیا  ایادـخ  ، نم نیتسخن  ناردـپ  راـگدرورپ  و 
منک هرامش  ار  اهنآ  متسناوتن  مراد  فارتعا  هچرگا  ، نانآ شرامش  رد  ، تیاهتمعن هب 
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زا يدرک ، یم  یتسرپرـس  اـهنآ  هارمه  نآ  اـب  ارم  هراوـمه  هچنآ  ، نونکاـت شنتـسج  یـشیپ  یئاـیامن و  شلاـمک و  ترثـک و  رطاـخ  هب 
فرطرب ،و  یتسدیهت زا  مندنادرگ  زاین  یب  : زا يدیـشخب  نم  رب  هچنآ  همه  ،و  رمع زاغآ  زا  ، يدروآ دـیدپ  يدـیرفآ و  ارم  هک  یماگنه 

رگا ، نید رد  تمالـس  ،و  ندب رد  یتسردـنت  ،و  هودـنا هرگ  ندوشگ  يراوشد و  عفد  یتحار و  بابـسا  ندرک  مهارف  یلاحدـب و  ندرک 
هن مراد  ار  نآ  رکذ  تردـق  نم  هن  ، دـنهد ما  يراـی  منک  رکذ  ار  تتمعن  هک  يا  هزادـنا  هـب  ناگدـنیآ  ناگتـشذگ و  زا  ناـیناهج  ۀـمه 

یفالت تیاهتمعن.دیـسر  ناوتن  تیانث  هب  ، دـباین ددـع  هب  تیاهاطع  ، ینابرهم ، گرزب ، میرک راگدرورپ  هکنیا  زا  ، يرترب یـسّدقم و  ، اهنآ
زج يدوبعم  ، وت یهّزنم  ، امرف ناتخبـشوخ  تتعاط  هب  نک و  مامت  ام  رب  ار  تیاهتمعن  تسرف و  دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  ، ددرگن
یم نامرد  ار  نارامیب  ،و  یـسر یم  ناراتفرگ  دایرف  هب  ،و  ینک یم  فرطرب  ار  يدـب  ،و  یهد یم  خـساپ  ار  ناگراچیب  ایادـخ.تسین  وت 

کمک نالاسگرزب  هب  ،و  ینک یم  محر  نـالاسدرخ  هب  ،و  ییاـمن یم  ناربج  ار  تسکـش  ،و  ینادرگ یم  زاـین  یب  ار  تسدـیهت  ،و  ینک
ةدنهد يزور  يا  ، دنب رد  ریسا  ةدننکاهر  يا  یگرزب  رترب و  وت  ،و  درادن دوجو  يدنمتردق  وت  قوف  ،و  تسین ینابیتشپ  وت  زج  ، یهد یم 

رد ،و  تسرف دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  ، تسین يریزو  کیرـش و  تیارب  هک  يا  ، هاوخ هانپ  ةدنـساره  هانپ  يا  ، لاسدرخ كدوک 
هک ییاهاطع  ،و  یشخب یم  هک  یتمعن  زا  ، ار تناگدنب  زا  یکی  يدومن  لئان  يدرک و  اطع  هک  يزیچ  نیرترب  نک  اطع  نم  هب  بش  نیا 
یم هـک  یکین  لـمع  ،و  يونــش یم  هـک  ییاـعد  ،و  ینک یم  فرطرب  هـک  یجنر  ینادرگ و  یمرب  هـک  ییـالب  ،و  ییاــمن یم  دــیدجت 

هچره هب  انامه  ، یناشوپ یم  هک  يدب  ،و  يریذپ
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باوج هک  یسک  نیرتعیرس  ،و  دوش هدناوخ  هک  یتسه  یسک  نیرت  کیدزن  وت  ایادخ.ییاناوت  زیچ  ره  رب  ،و  یهاگآ نابرهم و  یهاوخ 
ایند و نابرهم  يا  ، دوش لاؤس  هک  یسک  نیرتاونش  ،و  دنک اطع  هک  یسک  نیرت  عیسو  ،و  دنک تشذگ  هک  یسک  نیرتراوگرزب  و  دهد ،
زا ، يداد مخساپ  ، تمدناوخ ، درادن دوجو  يا  هدش  وزرآ  وت  ریغ  ،و  تسین يا  هدش  لاؤس  وت  دننامه  ، ترخآ ایند و  هدنـشخب  ،و  ترخآ

هدـنهانپ وت  هب  ،و  يداد متاجن  ، مدرک نانیمطا  وت  هب  ، يدومرف محر  نم  هب  ، مدرک لیم  تیوس  هب  ،و  يدومن میاطع  مدرک  تساوخرد  وت 
و شا ، هزیکاپ  كاپ و  تیب  لها  یگمه  رب  ،و  تربمایپ تا و  هداتـسرف  هدـنب و  دّـمحم  رب  تسرف  دورد  ایادـخ  يدومن ، متیاـفک  ، مدـش
زا تیاـه  تمعن  رد  ،و  ناراذگـساپس زا  دوـخ  هب  تبـسن  ار  اـم  ،و  نادرگ اراوـگ  اـم  رب  ار  تیاـهاطع  ،و  نک ماـمت  اـم  رب  ار  تیاـهتمعن 
دـش ینامرفان  ، دش هریچ  تسناوت و  ،و  تسناوت دش و  کلام  هک  يا  ایادخ  ، نایناهج راگدرورپ  يا  نیمآ  نیمآ  ، امرف تبث  ناگدننکدای 

ره رب  شناد  رد  هکنآ  يا  ناراودیما  يوزرآ  تیاهن  ،و  قاتشم ناراتساوخ  فده  يا  ، دیزرمآ دش و  هتـساوخ  شزرمآ  وا  زا  ، دناشوپ و 
یم ور  وت  هب  بش  نیا  رد  ایادخ  ، دریگ یم  ارف  ار  هانگ  زا  تشذـگ  ناگدـنیوج  ، يرابدرب تمحر و  ینابرهم و  رد  ،و  دراد هطاحا  زیچ 

هدژم نآ  ، تیحو نیما  ،و  تقلخ زا  هدـیزگرب  تا و  هداتـسرف  تربماـیپ و  دّـمحم  هب  يداد  تمظع  تفارـش و  ار  نآ  هک  یبـش  ، مـیروآ
ایادخ.يداد رارق  نایناهج  يارب  تمحر  ار  وا  ،و  يدیشخب تمعن  ناناملسم  رب  وا  ببس  هب  هکنآ  ، شخبرون غارچ  ،و  هدنناسرت هدنهد و 

بیجن نادناخ  ۀمه  رب  وا  رب  ، گرزب يا  ، تسا نآ  ۀتـسیاش  وت  بناج  زا  دّمحم  هک  نانچ  نآ  ، تسرف دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب 
، تسرف دورد  شا  هزیکاپ  كاپ و  و 
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يریخ ره  زا  ، هد رارق  ام  يارب  بش  نیا  رد  ایادخ  ، تسا دـنلب  وت  بناج  هب  تاغل  عاونا  اب  اهادـص  هک  ، ناشوپب ام  زا  تشذـگ  هب  ار  ام  و 
یم ورف  هک  یتکرب  ،و  ینارتسگ یم  هک  یتمحر  ،و  ییامن یم  تیاده  نآ  اب  هک  يرون  ،و  ینک یم  میـسقت  تناگدـنب  نایم  هک  یبیـصن 
نیا رد  ار  ام  ایادـخ.نانابرهم  نیرت  نابرهم  يا  ، يرتسگ یم  هک  یقزر  ،و  یناشوپ یم  ناگدـنب  تاـیح  مادـنا  رب  هک  یتیفاـع  ،و  یتسرف

تـسد اب  تتمحر  زا  و  هدـم ، رارق  نادـیماان  زا  ار  ام  ،و  نادرگزاب دـنم  هرهب  هتفریذـپ و  راگتـسر و  زوریپ و  تتمحر  هاگـشیپ  زا  تقو 
تیاطع زا  هچنآ  ینوزفا  زا  ،و  امنم ناممورحم  تتمحر  زا  ،و  نکم نامرح  هب  يالتبم  میراودـیما  تلـضف  زا  هچنآ  زا  ،و  راذـگم یلاخ 

نانک نیقی  ، نامیرک نیرت  میرک  ،و  ناگدنشخب نیرت  هدنـشخب  يا  ، نارم تهاگرد  زا  ،و  نادرگم زاب  ماکان  ،و  زاسم دیماان  میراد  وزرآ 
نامّجح ،و  هد نام  يرای  جـح  کسانم  يادا  رب  ، میا هدـمآ  تا  هناخ  ترایز  هب  نانکدـصق  نانک و  گنهآ  ،و  میدومن ور  تهاگرد  هب 

هب اهتـسد  نآ  ،و  میا هدرک  زارد  وت  بناج  هب  ار  دوخ  ياهتـسد  هک  ارچ  ، هدـب لـماک  تمالـس  اـم  هب  رذـگرد و  اـم  زا  ،و  اـمن لـماک  ار 
نیتساوخ وت  زا  ار  هچنآ  تیاـفک  ،و  نک اـطع  اـم  هب  میتـساوخ  وت  زا  بش  نیا  رد  ار  هچنآ  ایادـخ.تسا  راد  تمـالع  فارتـعا  يراوخ 

تـشناد ، تسا ذفان  ام  رب  تنوناق  ، دشاب یمن  وت  زج  يراگدرورپ  ام  يارب  ،و  تسین وت  زج  يا  هدننک  تیافک  ار  ام  هک  ، شاب راد  هدـهع 
گرزب و شاداپ  ایادـخ.هدب  رارق  ریخ  لها  ار  ام  نک و  مکح  اـم  يارب  ار  ریخ  ، تسا هنـالداع  اـم  ةراـبرد  تیاـضق  ، تسا ریگارف  ار  اـم 

نامکاله ناگدـش  كاله  اب  ،و  زرمایب ار  ام  ۀـمه  ناـهانگ  ،و  نادرگ مزـال  اـم  رب  تدوج  قح  هب  ار  شیاـسآ  ماود  هناـمیرک و  ةریخذ 
ام زا  ار  تتمحر  ینابرهم و  ،و  نکم
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اطع نانآ  هب  وت  ،و  دـندرک تساوخرد  وت  زا  هک  هد  رارق  یناسک  زا  ار  ام  تقو  نیا  رد  ایادـخ  ، نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  ، نادرگم زاـب 
ناشناهانگ ۀـمه  زا  وت  يوس  هب  ،و  یتفریذـپ ار  ناـنآ  دنتـشگزاب و  تیوس  هب  يدوزفا و  ناـنآ  رب  سپ  دـندومن  رکـش  ار  وت  يدومرف و 

یتسرد تسار و  بناج  هب  ،و  نک كاپ  ار  ام  ایادخ.يراوگرزب  یگرزب و  ياراد  يا  يدیزرمآ  ار  ناشناهانگ  ۀمه  سپ  دنتسج  يازیب 
يا ، دـش هتـساوخ  تمحر  وا  زا  هک  یـسک  نیرت  هدـننک  محر  ،و  دـش تساوخرد  هک  یـسک  نیرتهب  يا  ، ریذـپب ار  ام  يراز  ،و  هد هّجوت 

رد بولق  ياهیناهنپ  ار  هچنآ  ،و  هدـش ّرقتـسم  ناـهن  رد  هچنآ  ،و  تسین هدیـشوپ  وا  رب  اهمـشچ  رظن  تقد  ،و  اـهکلپ نداـهن  مه  رب  هکنآ 
نارگمتس هچنآ  زا  ، يرترب یهّزنم و  وت  ، هتفرگ ارف  تا  يرابدرب  ،و  هدرک هرامش  تشناد  ار  اهنیا  همه  يرآ  ، تسین یفخم  وا  زا  هتفرگرب 
يدوجوم چـیه  ،و  دـنیوگ یم  حـیبست  ار  وت  تساهنآ  رد  هکره  اهنیمز و  هناـگتفه و  ياهنامـسآ  يرترب  سپ  ، دـنیوگ یم  تا  هراـبرد 

لضف و تمارک و  یگرزب و  هدنراد  يا  ، ماقم يدنلب  يراوگرزب و  ساپس و  ار  وت  سپ  ، دیوگ یم  حیبست  تساپس  اب  هکنیا  رگم  تسین 
تمالس منید  نت  رد  ،و  هد تعسو  نم  رب  تلادع  يزور  زا  ایادخ  ، نابرهم فوئر و  میرک  هدنشخب  ییوت  ،و  گرزب ياهاطع  و  تمعن ،

هب ارم  ،و  هدـم رارق  نم  رب  مناـهانگ  همیرج  هب  ار  تیـالب  ایادـخ  نـک ، دازآ  شتآ  زا  ار  مدوـجو  ،و  هد ناـما  ار  مـسرت  ،و  شخب لـماک 
.نک رود  نم  زا  ار  سنا  نج و  ناراکدب  رش  ،و  زاسم اهر  ملطاب  تالایخ  رد  ارم  ،و  نکم هذخاؤم  میاهیدب  رب  جیردت 

کشا ، کشم ود  زا  بآ  شزیر  دننام  شکرابم  ياه  هدید  زا  ،و  تشادرب نامسآ  بناج  هب  ار  دوخ  ةدید  رس و  اعد  زا  تمسق  نیا  رد 
: تشاد هضرع  قح  رضحم  هب  دنلب  يادص  اب  ،و  تخیر یم 
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نآ دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  ، نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  ،و  ناسرباسح نیرتعیرـس  يا  ،و  نایانیب نیرتانیب  يا  ، نایاونـش نیرتاونـش  يا 
زا ار  هچره  کش  یب  ، ینک اطع  نم  هب  ار  نآ  رگا  هک  ار  متجاح  ایادـخ  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ،و  تسرف دورد  تنمیم  اب  نارورس 

يدازآ ، دـشخبن يدوس  ینک  میاـطع  ار  هچنآ  ، ییاـمن غیرد  نم  زا  ار  متجاـح  ياـضق  رگا  ،و  دـناسرن يررـض  نم  هب  يزرو  غیرد  نم 
صاخ ساپـس  ییاورنامرف و  ، تسین کیرـش  تیارب  ، يا هناگی  ، تسین وت  زج  يدوبعم  ، منک یم  تساوخرد  وت  زا  شتآ  زا  ار  ما  هدـهع 
ياعد هب  دـندوب  ترـضح  فارطا  هک  نانآ  ۀـمه  ،و  تفگ یم  « ّبر ای  » هتـسویپ.اراگدرورپ اراگدرورپ  ، ییاناوت زیچ  ره  رب  وت  ،و  تسوت
باتفآ ات  ، دـش دـنلب  نتـسیرگ  هب  ترـضح  نآ  اب  ناشیاهادـص  هجیتن  رد  ، دـندومن اـفتکا  نتفگ  نیمآ  هب  دـنداد و  ارف  شوگ  ترـضح 
ترضح هفرع  ياعد  یمعفک  : دیوگ ّفلؤم.دندرک  تکرح  مارحلا  رعـشم  يوس  هب  ، هدرک راب  ار  دوخ  ۀشوت  داز و  سپـس  ، درک بورغ 

ار فیرش  ياعد  نیا  « دامعلا داز  » رد یسلجم  ۀمّالع  ،و  هدرک رکذ  تمـسق  نیا  ات  ( نیمالا دلب   ) باتک رد  ار  مالّـسلا  هیلع  ءادهـشلا  دیس 
ار هفاـضا  نـیا  « بر اـی  ، ّبر اـی  ، ّبر اــی  » زا سپ  ، لاــبقا باــتک  رد  سوواــط  نـبا  دیــس  یلو  هدوـمرف  لــقن  یمعفک  تـیاور  قـفاوم 
رد هنوگچ  سپ  ، منادان ییاناد  نیع  رد  ایادخ  ، مشابن تسدیهت  یتسدـیهت  رد  هنوگچ  سپ  ، متـسدیهت يرگناوت  نیع  رد  ، ایادـخ : هدروآ

شـشخب و هب  نانیمطا  زا  ار ، وت  هب  فراع  ناگدنب  ، تتاریدقت رییغت  تعرـس  ،و  تریبدت فالتخا  انامه  ایادخ.مشابن  نادان  ینادان  نیع 
يراوگرزب ۀتـسیاش  هچنآ  تسوت  زا  ،و  تسا نم  یتسپ  راوازـس  هچنآ  تسا  نم  زا  ایادخ.تسا  هتـشاد  زاب  يراتفرگ  رد  وت  زا  يدیماان 

غیرد نم  زا  ار  ود  نآ  اـیآ  نم ، یناوتاـن  شیادـیپ  زا  شیپ  يا  هدرک  فیـصوت  نم  هب  یناـبرهم  فطل و  اـب  ار  دوخ  وـت  ایادـخ.تسوت 
نم رب  ار  وت  ،و  تسوت لضف  هب  ، دوش نایامن  نم  زا  ییاه  ییابیز  رگا  ایادخ  ، ما یناوتان  ندمآ  دیدپ  زا  سپ  يزرو 
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یم او  ارم  هنوگچ  ایادـخ.تسا  لماک  تجح  نم  رب  ار  وت  تسوت و  لدـع  هب  ، ددرگ رهاـظ  نم  زا  ییاـهیتشز  رگا  ،و  تسا رایـسب  تنم 
دیمااـن هنوـگچ  اـی  ؟ ینم راـی  وـت  هـکنآ  لاـح  موـش و  عـقاو  متــس  دروـم  هنوـگچ  ؟و  يا هدـش  نـم  راد  هدــهع  هـک  یتروـص  رد  یهن 

هک هچنآ  هب  موش  وت  هب  لـسوتم  هنوگچ  ،و  ماوت هب  لـسوتم  ، وت هب  مزاـین  هب  کـنیا  یناـبرهم  تخـس  نم  هب  تبـسن  هک  یلاـحرد  ، مدرگ
لاح همجرت  مراتفگ  اب  هنوگچ  ای  ؟ تسین هدیشوپ  وت  رب  هکنآ  لاح  منک و  تیاکـش  وت  هب  ملاح  زا  هنوگچ  ای  دسرب ، وت  هب  تسا  لاحم 
دراو وت  ناتـسآ  هب  هک  یتروصرد  يرب ، يدـیمون  هصرع  هب  ار  میاهوزرآ  هنوگچ  ای  ؟ تسا حـضاو  وت  يارب  وت  زا  هک  یلاـحرد  ، میاـمن
نیا اب.يراد  فطل  نم  هب  هزادـنا  هچ  ایادـخ  ؟ تسوت هب  راوتـسا  نم  لاوحا  هک  یلاـحرد  ینادرگن ، وکین  ار  ملاوحا  هنوگچ  اـی  ؟ هتـشگ

هچ ،و  مرود وت  زا  ردقچ  نم  ،و  یکیدزن نم  هب  ردقچ  ایادخ  نم ؟ تشز  لمع  نیا  اب  ، ینابرهم نم  هب  ردـقچ  ،و  نم هداعلا  قوف  ینادان 
هک متـسناد  لاوحا  تارییغت  ،و  راثآ فـالتخا  زا  ایادـخ  ؟ دـنک یم  هدرپ  رد  وت  زا  ارم  هچنآ.تسیچ  سپ  يزرو  یم  رهم  نم  هب  هزادـنا 

نامز ره  ایادـخ  ، مشاـبن لـهاج  وت  هب  تبـسن  زیچ  چـیه  رد  اـت  یناسانـشب  نم  هب  زیچ  ره  رد  ار  دوخ  هک  تسا  نیا  نم  زا  تا  هتـساوخ 
ایادـخ.تخادنا معمط  هب  تیاـهتمعن  ، درک مدـیماان  مفاـصوا  تقوره  ،و  دومن میاـیوگ  وت  مرک  ، تشادزاـب ارم  نخـس  زا  ما  یگیاـمورف 

هنوگچ ، هدوب یلاخ  ياعدا  شیاهییوگ  تقیقح  هک  یسک  ،و  دشابن یتشز  شیاهیتشز  هنوگچ  سپ  ، هدوب یتشز  شیاهییابیز  هک  یسک 
یلاـح لاـح  بحاـص  يارب  ،و  ینخــس نخــس  بحاـص  يارب  ، تا هریچ  تیــشم  ،و  تذـفان روتــسد  ایادـخ  ؟ دـشابن اـعدا  شیاـهاعدا 

یلو ، درک ناریو  اهنآ  رب  ار  مدامتعا  تتلادع.مدومن  راوتسا  هک  یتلاح  رایسب  هچ  ،و  مدرک انب  هک  یتعاط  رایسب  هچ  ایادخ  ، هتشذگن
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هب یلو  ، هتـشادن همادا  يّدج  راک  تروص  هب  ، نم بناج  زا  تعاط  دنچره  یناد  یم  انامه  ایادخ.تساریذپ  اهنآ  زا  ارم  رذـع  وت  لضف 
وت هک  یلاحرد  مریگن  میمصت  هنوگچ  ؛و  يا هریچ  وت  هکنآ  لاح  مریگب و  میمصت  هنوگچ  ایادخ.هتـشاد  همادا  هدارا  ّتبحم و  تروص 
ارم هک  یتدابع  ۀلیسو  هب  ، روآ درگ  تدوجو  اب  ارم  سپ  ، تسا رادید  يرود  بجوم  راثآ  رد  نم  ندش  دّدرم  ایادخ  يا ، هدنهدروتسد 

تـسه يروهظ  وت  ریغ  يارب  ایآ  ؟ تسوت هب  دـنمزاین  شدوجو  رد  هک  يدوجوم  هب  ، دوش لالدتـسا  وت  دوجو  رب  هنوگچ  دـناسر ، وت  هب 
یک دنک و  تلالد  وت  رب  هک  یـشاب  یلیلد  هب  دـنمزاین  ات  ، يا هدوب  ناهنپ  یک  !!؟ دـشاب وت  روهظ  ۀلیـسو  ریغ  نانآ  ات  ، تسین وت  يارب  هک 

هک يا  هدنب  تراجت  داب  راکنایز  دنیبن و  ناب  هدید  نآ  رب  ار  وت  هک  يا  هدید  داب  روک  ؟ دنشاب وت  هب  هدننک  لصاو  راثآ  ات  ، يا هدوب  رود 
تریـصب یتیاده  راونا و  زا  یـششوپ  هب  ارم  سپ  ، يداد نامرف  راثآ  هب  عوجر  هب  ارم  ایادخ  ، يا هدادـن  رارق  یمهـس  وا  يارب  تتّبحم  زا 

هاگن زا  مداهن  يرادهاگن  اب  ، متفای راب  تهاگراب  هب  اهنآ  زا  هک  روط  نامه  مدرگزاب  تیوس  هب  اهنآ  زا  ات  ، نادرگزاب دوخ  يوس  هب  وج 
نیا ،و  تسا نایع  تربارب  رد  هک  تسا  نم  يراوخ  نیا  ایادخ.ییاناوت  زیچ  ره  رب  وت  انامه  ، اهنآ رب  دامتعا  زا  متّمه  نتفرگرب  اهنآ و  هب 

تدوجو هب  ارم  ترون  هب  سپ  ، منک یم  لالدتـسا  وت  رب  ،و  مهاوخ یم  ار  وت  هب  ندیـسر  وت  زا  ، تسین هدیـشوپ  وت  رب  هک  تسا  نم  لاح 
مظفح تیرادـهاگن  ةدرپ  هب  ،و  زوماـیب نـم  هـب  تـنوزخم  مـلع  زا  ایادـخ.راد  اـپ  رب  یگدـنب  قدـص  هـب  تربارب  رد  ،و  نـک ییاـمنهار 

، ربب بذج  لها  شور  هار و  هب  ،و  نک ققحم  برق  لها  قیاقح  هب  ارم  ایادخ.نک 
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هاـگآ ما  یگراـچیب  عـضاوم  هب  ارم  ،و  نادرگ زاـین  یب  مراـیتخا  زا  تراـیتخا  هـب  ،و  مریبدـت زا  ارم  نـم  هـب  تبـسن  تریبدـت  هـب  ایادـخ 
سپ ، میوج یم  يرای  وت  زا  موش ، ربق  دراو  هکنآ  زا  شیپ  نک و  كاپ  مکرـش  کش  زا  ،و  هد تاـجن  مسفن  يراوخ  زا  ارم  ایادـخ  ، نک

یم تبغر  وت  لـضف  رد  ،و  نکم مدـیماان  سپ.منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ،و  راذـگماو ارم  سپ  ، منک یم  لـکّوت  وـت  رب  ،و  هد يراـی  ارم 
ایادـخ منارم ، سپ  متـسیا  یم  وـت  ۀناتـسآ  رد  ،و  نکم مرود  سپ  ، منک یم  بوـسنم  وـت  هب  ار  دوـخ  ،و  نادرگم مـمورحم  سپ  ، میاـمن
هدوـب نم  هیحاـن  زا  یتـّلع  نآ  يارب  تسا  نکمم  هنوـگچ  سپ  ، دـشاب هتـشاد  وـت  بناـج  زا  یتـّلع  هـکنیا  زا  تـسا  هّزنم  وـت  يدونـشخ 

ردق اضق و  ایادخ  ؟ یـشابن نم  زا  زاین  یب  هنوگچ  سپ  ، دسر تترـضح  هب  شیوخ  بناج  زا  یعفن  هکنیا  زا  يزاین  یب  وت  ایادخ  ؟ دـشاب
هب ،و  ینک میانیب  ییامن و  مزوریپ  ات  شاـب  نم  رواـی  وت  سپ  ، درک ریـسا  توهـش  ياهدـنب  رد  ارم  سفن  ياوه  ،و  تخادـنا وزرآ  هب  ارم 

دنتخانش ار  وت  ات  ، يدنابات تناتسود  بولق  رد  ار  راونا  هک  ییوت  ، مدرک زاین  یب  ما  هتساوخ  زا  وت  ۀلیسو  هب  ات  ، امرف مزاین  یب  دوخ  لضف 
وت ، دـندربن هانپ  وت  ریغ  هب  ،و  دنتـشادن تسود  ار  وت  ریغ  ات  يدـنار  تناقـشاع  بولق  زا  ار  ناگناگیب  هک  ییوت  ،و  دنتـسناد تا  هناـگی  و 

راکـشآ نانآ  يارب  ییاه  هناشن  هک  اجره  ، يدومن تیاده  ار  نانآ  هک  ییوت  ، دزادـنا تشحو  هب  ار  نانآ  ملاوع  هک  اجنآ  ینانآ  سنوم 
يرگید هب  وت  ياج  هب  هک  یـسک  دش  مورحم  انامه  ، هتفای ار  وت  هک  یـسک  ، هدرک مگ  هچ  و  هتفای ؟ هچ  هدرک  مگ  ار  وت  هک  یـسک  ، دش

هدیرب ار  تنـساحا  هکنآ  لاح  ،و  تسب دـیما  وت  ریغ  هب  هنوگچ  ، دروآ يور  يرگید  هب  وت  زا  هک  یـسک  دـش  راکنایز  ،و  تشگ یـضار 
دوش هتساوخ  وت  ریغ  زا  هنوگچ  ،و  یتخاسن
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هن ایوگ  هجیتن  رد  ، دناشچ ار  دوخ  میدمه  ینیریش  شناقشاع  هب  هک  يا  ، يا هدادن  رییغت  ار  تا  یشخب  تمعن  ةویش  وت  هک  یتروص  رد 
هدـننک دای  ییوت  ، دـنتفرگ رارق  شلباقم  رد  هنایوج  شزرمآ  سپ  ، دـناشوپ تبیه  ياه  هماج  ار  شیاـیلوا  هک  يا  ، دنداتـسیا شربارب  رد 

نتــساوخ زا  شیپ  ، اـطع هـب  هدـننکدوج  ییوـت  ،و  ناگدـنب هّجوـت  زا  شیپ  ، ناـسحا هـب  هدـننک  عورــش  ییوـت  ،و  ناگدـننکدای زا  شیپ 
وت هب  ات  هاوخب  تتمحر  هب  ارم  ایادـخ  یهاوخ ، ضرق  هب  اـم  زا  يدیـشخب  اـم  هب  هک  ار  هچنآ  سپـس  ،و  هدنـشخب ییوت  ،و  ناگدـنهاوخ
زا مسرت  هک  نانچ  ، مدرک تا  ینامرفان  هچرگ  ، دوشن عطق  وت  زا  مدـیما  ایادـخ.منک  ور  وت  بناج  هب  ات  نک  ذـج  تیاطع  هب  ارم  ،و  مسر

ایادخ.هتخادنا وت  هناتـسآ  هب  ارم  تمرک  هب  مشناد  ،و  دـنا هدـنار  وت  بناج  هب  ارم  نایناهج  انامه  ، مدومن تتعاطا  هچرگ  ، دوشن لیاز  وت 
تّزع هنوگچ  ایادـخ.تسوت  رب  مدامتعا  هک  یتروصرد  مدرگ  راوخ  هنوگچ  ای  ، ینم يوزرآ  وت  هکنآ  لاح  موش و  دـیماان  هنوگچ  نم 

دنمزاین هنوگچ  ایادـخ  ؟ يا هداد  متبـسن  دوخ  هب  هک  نآ  اـب  مهاوخن  تّزع  هنوگچ  ،و  يا هدرک  متباـث  يراوخ  رد  هک  یلاـحرد  ، مهاوخ
هک ییوت  ،و  يا هدرک  مزاین  یب  تدوج  هب  وت  هک  یتروص  رد  مشاب  دنمزاین  هنوگچ  ای  ، يدـناشن نادـنمزاین  رد  ارم  هکنآ  لاح  ،و  مشابن
نم هب  زیچ  ره  رد  ار  دوـخ  هـک  ییوـت  ،و  تـسین وـت  هـب  لـهاج  يزیچ  سپ  ، يدناسانـش زیچ  ره  هـب  ار  دوـخ  ، تـسین وـت  زج  يدوـبعم 

رد شرع  هجیتـن  رد  ، دـش هریچ  شتّیناـمحر  هب  هک  يا  ، زیچ ره  يارب  ناـیامن  ییوت  ،و  مدـید ناـیامن  زیچ  ره  رد  ار  وت  سپ  ، يدـناسانش
ياه هدرپارـس  رد  هک  يا  ، يدومن وحم  راونا  كالفا  ناگدـننک  هطاحا  هب  ار  رایغا  ،و  يدرک دوبان  راثآ  اـب  ار  راـثآ  ، دـش ناـهنپ  شتاذ 

نیشن هدرپ  ششرع 
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يرترب الیتسا و  يور  زا  شتمظع  تفای  ققحت  سپ  ، درک یّلجت  شا  ییابیز  لامک  هب  هکنآ  يا  ، دـبایرد ار  وا  اه  هدـید  هک  دـش  نیا  زا 
،و ییاناوت زیچ  ره  رب  وت  انامه  ، يرـضاح یناب و  هدـید  هکنآ  لاح  يوش و  بیاغ  هنوگچ  ای  ، ینایامن هکنآ  لاح  يوش و  ناهنپ  هنوگچ 

.هناگی يادخ  ، تسادخ نآ  زا  اهنت  ساپس 

، تساعد زور  نیا  رد  لامعا  نیرتهب  ،و  دراد رایـسب  لامعا  اهاعد و  ، دشاب تافرع  رد  ار  هفرع  زور  دـبای و  قیفوت  هکره  تروص  ره  هب 
عادو ار  یناف  راد  ای  دنا  هدـنز  هک  نانآ  زا  نمؤم  ناردارب  يارب  ،و  دراد زایتما  اعد  رطاخ  هب  لاس  ياهزور  مامت  رد  ، فیرـش زور  نیا  و 

دوخ ناردارب  يارب  وا  ياعد  تاـفرع و  فقوم  رد  ، بدـنج نب  هّللا  دـبع  لاـح  رد  هدراو  تیاور  ،و  درک دـیاب  رایـسب  ياـعد  دـنا  هتفگ 
ةرابرد وا  ياعد  تافرع و  يارحـص  رد  بهو  نب  هیواـعم  ، ردـقلا لـیلج  ۀـقث  لاـح  رد  ، یـسرن دـیز  تیاور  نینچمه  ،و  تسا روهـشم 

تسا هجّوت  هظحالم و  ۀتسیاش  ، لمع نیا  تلیضف  رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  وا  تیاور  ،و  دندوب قافآ  رد  هک  یصاخشا  زا  درفدرف 
راـکهنگ نیا  دـنراد و  مّدـقم  دوخ  رب  اـعد  رد  ار  ناـمیا  لـها  ،و  هدرک ادـتقا  ناراوـگرزب  نیا  هب  هکنآ  ، ینید ناردارب  زا  قـثاو  دـیما  و 

زور نیا  رد  زین  ،و  دـنیامرفن مشومارف  ریخ  ياـعد  زا  گرم  تاـیح و  لاـح  رد  ،و  دـنرآ باـسح  هب  صاخـشا  نآ  زا  یکی  ار  هایـسور 
: ناوخب هفرع  زور  رخآ  رد  و  [، ۀحفص 842 ] نک تئارق  ار  موس  هعماج  ترایز 

تدهاک و یمن  هچنآ  نم  هب  شخبب  سپ  ، دهاک یمن  وت  زا  نم  رب  تشزرمآ  ،و  دناسر یمن  ینایز  وت  هب  نم  ناهانگ  انامه  ، اراگدرورپ
، تسا نم  شیپ  هچنآ  ّرـش  رطاخ  هب  ، تسوت دزن  هچنآ  ریخ  زا  زاسم  ممورحم  ایادخ  : ناوخب زین  ،و  دناسرن تنایز  هک  هچنآ  میارب  زرمایب 

.نکم ممورحم  شتبیصم  رب  هدید  تبیصم  شاداپ  زا  ، ینک یمن  محر  نم  هب  ما  یگدناماو  یگتسخ و  اب  رگا  سپ 

هّللاب و هّللا و  مسب  :» وگب دوش  کـیدزن  باـتفآ  بورغ  نوچ  : هدومرف هفرع  زور  ياـهاعد  نمـض  رد  ، سوواـط نبا  دّیـس  : دـیوگ ّفلؤم 
ندناوخ تسا  راواز  سپ  ۀحفص 116] ] تشذگ نیا  زا  شیپ  هک  تسا  تارشع  ياعد  نامه  نیا  ،و  رخآ ات  دمحلا هللا  هّللا و  ناحبس 
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هک ار  یتارـشع  راـکذا  نیا  ،و  دوشن كرت  هفرع  زور  رخآ  رد  ، تسا بحتـسم  ماـش  حبـص و  ره  رد  نآ  ندـناوخ  هک  تارـشع  ياـعد 
.هدرک تیاور  سوواط  نبا  دّیس  هک  تسا  تارشع  ياعد  رخآ  راکذا  نامه  ، هدرک لقن  یمعفک 

([ نابرق دیع  بش  ) مهد بش  لامعا  ]

زاب بش  نیا  رد  نامسآ  ياهرد  تسا و  ّبحتـسم  اهنآ  رد  يراد  هدنز  بش  هک  تسا  یبش  راهچ  زا  تکربرپ و  ياهبـش  زا  : مهد بش 
ۀحفـص ] تشذـگ هعمج  بش  لامعا  رد  هک  « هّیربلا یلع  لضفلا  مئاد  ای  » ياـعد ،و  مالّـسلا هیلع  ادهـشلادّیس  ترـضح  تراـیز  ،و  تسا

.تسا ّبحتسم  بش  نیا  رد  [61

([ نابرق دیع  زور  ) مهد زور  لامعا  ]

هراشا

: تسا زیچ  دنچ  نآ  لامعا  ،و  تسا فیرش  رایسب  هک  تسا  نابرق  دیع  زور  : مهد زور 

[ لسغ : لّوا ]

.دنا هتسناد  بجاو  ار  نآ  املع  زا  یضعب  ،و  تسا ّدکؤم  ّبحتسم  زور  نیا  رد  هک  ، لسغ : لّوا

[ ...تیفیک نیا  هب  دیع  زامن  : مّود ]

.دوش راطفا  ینابرق  تشوگ  زا  زامن  زا  سپ  تسا  ّبحتسم  ، زور نیا  رد  اما  ، دش رکذ  رطف  دیع  رد  هک  تروص  نامه  هب  ، دیع زامن  : مّود

[ ...هدش دراو  نآ  زا  دعب  دیع و  زامن  زا  شیپ  هک  ییاهاعد  ندناوخ  : موس ]

نیا ياهاعد  نیرتهب  دیاش  هدمآ و  « لابقا » باتک رد  اهاعد  نآ  ،و  هدش دراو  نآ  زا  دعب  دیع و  زامن  زا  شیپ  هک  ییاهاعد  ندناوخ  : موس
نم ای  :» مشـش لهچ و  ياعد  ،و  تسا « كرابم موی  اذـه  ّمهّللا  :» نآ لّوا  هک  ، دـشاب هیداجـس  ۀـلماک  ۀفیحـص  متـشه  لهچ و  ياعد  ، زور

.دناوخب زین  ار  « دابعلا همحری  نم ال  محری 

[ هبدن ياعد  ندناوخ  : مراهچ ]

ۀحفص 811] ] .دمآ دهاوخ  هّللا  ءاش  نا  نیا  زا  دعب  هک  تسا ، هبدن  ياعد  ندناوخ  : مراهچ
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[ ندرک ینابرق  : مجنپ ]

.دشاب یم  ّدکؤم  ّبحتسم  هک  تسا  ندرک  ینابرق  : مجنپ

[ ...دشاب ینم  رد  هک  یسک  يارب  تسا  تاریبکت  ندناوخ  : مشش ]

رخآ ،و  تسا دـیع  زور  رهظ  زامن  اهنآ  نیتسخن  هک  زامن  هدزناپ  یپ  رد  ، دـشاب ینم  رد  هک  یـسک  يارب  تسا  تاریبکت  ندـناوخ  : مشش
،و دنناوخب مهدزاود  حبص  ات  دیع  رهظ  زامن  زا  ، زامن هد  زا  سپ  ، دنتسه اهرهـش  زیاس  رد  هک  یناسک  ،و  مهدزیـس زور  حبـص  زامن  اهنآ 

: تسا نیا  « یفاک » باتک حیحص  تیاور  قفو  رب  تاریبکت 

ادخ ، ساپـس تسوا  يارب  اهنت  ، تسا رتگرزب  ادخ  ، تسا رتگرزب  ادخ  ، تسین ادـخ  زج  يدوبعم  ، تسا رتگرزب  ادـخ  ، تسا رتگرزب  ادـخ 
رب ار  يادخ  ساپـس  نابز و  یب  نایاپراهچ  زا  داد  يزور  ام  هب  هچنآ  رب  تسا  رتگرزب  ادخ  ، دومرف تیاده  ار  ام  هچنآ  رب  ، تسا رتگرزب 

.دومزآ ار  ام  هچنآ 

.ّبحتسم ياهزامن  زا  سپ  نآ  ندناوخ  ،و  ناکما ردق  هب  اهزامن  لابند  هب  تاریبکت  نیا  رارکت  تسا  بحتسم  و 

[ مهدزناپ زور  تبسانم  ]

.هدش عقاو  مالّسلا  هیلع  يداه  ترضح  تدالو  هدزاود  تسیود و  لاس  : مهدزناپ زور 

([ ریدغ دیع  بش  ) مدجه بش  لمع  ]

اب زامن  تعکر  هدزاود  « لابقا » باتک رد  سوواط  نبا  دّیس  ، تسا یتفارش  اب  رایسب  بش  ریدغ و  دیع  بش  : مهدجیه بش 
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.تسا هدرک  تیاور  ییاهاعد  اب  هارمه  بش  نیا  يارب  صوصخم  یتیفیک  هب  مالس  کی 

([ ریدغ دیع  زور  ) مهدجیه زور  لامعا  ]

هراشا

يربمایپ چیه  یلاعت  قح  ،و  تسا دیع  نیرت  میظع  مالّـسلا و  مهیلع  دّمحم  لآ  دیع  و  «، ربکا هّللا  دیع  ،و« ریدغ دـیع  زور  : مهدـجیه زور 
نیمز رد  »و  دوهعم دـهع  » زور نامـسآ  رد  زور  نیا  مان.هتـسناد  ار  نآ  تمرح  هدرک و  دـیع  ار  زور  نیا  هکنآ  زج  هدومرفن  ثوـعبم  ار 
نابرق هعمج و  زا  ریغ  ار  ناناملسم  ایآ  ، دندیسرپ مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  هدش  تیاور.تسا  « دوهـشم عمج  »و« ذوخأم قاثیم  » زور

: دومرف ترضح  ؟ تسا دیع  مادک  : تفگ يوار  ، تسا رتشیب  دایعا  همه  زا  شتمرح  هک  تسا  يدیع  يرآ  : دومرف ؟ تسه يدیع  رطف  و 

مـالعا ،و  دوـمرف بصن  دوـخ  ینیـشناج  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  هلآ  هـیلع و  هـّللا  یلـص  لوـسر  ترـضح  هـک  تـسا  يزور 
نآ رد  : تفگ يوار  ، تسا هّجحلا  وذ  ، مهدـجیه زور  نآ  ،و  تسوا ياوشیپ  اقآ و  الوم و  یلع  سپ  ، میوا ياـقآ  ـالوم و  نم  هکره  : درک

ناشیا رب  ،و  دیرآ دای  ار  مالّسلا  مهیلع  دّمحم  لآ  دّمحم و  ،و  دینک تدابع  ،و  دیرادب هزور  دیاب  دومرف  ؟ داد ماجنا  دیاب  يراک  هچ  زور 
ره ،و  دـنادرگ دـیع  ار  زور  نیا  هک  ، درک تیـصو  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  ، دـیتسرف تاوـلص 

.دنک دیع  ار  زور  نیا  هک  ، درک یم  تیصو  شیوخ  ینیشناج  هب  يربمایپ 

ربق دزن  ریدغ  دیع  زور  شوکب  ، یشاب اجک  ره  رصن  یبا  رـسپ  يا  : هدمآ مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  رطنزب  رـصن  یبا  نبا  ثیدح  رد 
هاـنگ نمؤم  نز  درم و  ره  زا  ، دزرمآ یم  ادـخ  ، زور نیا  رد  هک  یتـسرد  هب  يوش ، رـضاح  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  ترـضح  رّهطم 

تخادرپ ،و  هدرک دازآ  رطف  بش  ردق و  بش  ناضمر و  هام  رد  هچنآ  ربارب  ود  ، دـنک یم  دازآ  خزود  شتآ  زا  ،و  ار ناشیا  لاس  تصش 
ره ،و  نک ناسحا  نمؤم  ناردارب  هب  زور  نیا  رد  ،و  تسا رگید  تاقوا  رد  مهرد  رازه  ربارب  ، نمؤم ناردارب  هب  زور  نیا  رد  مهرد  کـی 
اب ناگتـشرف  زور  ره  هنیآره  ، دـننادب دـیاب  هک  نانچ  ار  زور  نیا  تلیـضف  مدرم  رگا  ، دـنگوس ادـخ  هب  ، نادرگ داش  ار  نموم  نز  درم و 

: تسا زیچ  دنچ  نآ  لامعا  ،و  تسا مزال  فیرش  زور  نیا  تشادگرزب  تروص  ره  رد.دننک  هحفاصم  هبترم  هد  ناشیا 

[ هزور : لّوا ]

جح و دـص  اب  لداعم  ایند و  رمع  یمامت  ةزور  ربارب  زور  نیا  هزور  تسا  یثیدـح  رد  ،و  تسا هانگ  لاس  تصـش  هراّفک  هک  هزور  : لّوا
.تسا هرمع  دص 

[ لسغ : مّود ]

.لسغ : مّود

[ مالّسلا هیلع  نانمؤم  ریما  ترایز  : مّوس ]
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[ مالّسلا هیلع  نانمؤم  ریما  ترایز  : مّوس ]

،و دناسرب ترضح  نآ  رهّطم  ربق  هب  ار  دوخ  هک  دشوکب  دشاب ، اجک  ره  ناسنا  تسا  هتـسیاش  مالّـسلا و  هیلع  نانمؤم  ریما  ترایز  : مّوس
زا مه  هک  ، تسا « هّللا نیما  » هب فورعم  تراـیز  اـهنآ  زا  یکی  هک  هدـش  تیاور  صوـصخم  تراـیز  هـس  زور  نـیا  رد  باـنج  نآ  يارب 

ۀعماج تارایز  زا  نآ  ،و  دوش یم  هدناوخ  رود  هار  زا  مه  کیدزن و 
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.دمآ دهاوخ  یلاعت  هللا  ءاش  نا  تارایز  باب  رد  ،و  تسا هقلطم 

[ ...دناوخب ار  ذیوعت  نیا  ]

ادخ لوسر  زا  « لابقا » باتک رد  سوواط  نبا  دّیـس  هک  ار  رورـش ] تامیالمان و  زا  ادخ  هب  نتـسج  هانپ  هب  طوبرم  رکذ  ] يذـیوعت : مراهچ
.دناوخب هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص 

[ ...تیفیک نیا  هب  دروآ  اجب  زامن  تعکر  ود  : مجنپ ]

: دناوخب درادرب و  هدجس  زا  رس  هاگنآ  ، دیوگ ادخ  رکش  هبترم  دص  ،و  دور هدجس  هب  ،و  دروآ اجب  زامن  تعکر  ود  : مجنپ

يا هدازن  ، زاین یب  ، هناگی ، اتکی ییوت  يرادن و  یکیرش  يا  هناگی  ، ساپـس تسار  وت  اهنت  هکنیا  قح  هب  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ایادخ 
رد زور  ره  هکنآ  يا  ، شنادناخ وا و  رب  تیاهدورد  ، تسوت لوسر  هدنب و  دّمحم  ،و  يرادـن ییاتمه  هک  ییاتکی  ،و  يا هدـش  هداز  هن  و 

زاغآ رد  ،و  يداد رارق  تتوعد  نید و  تباجا و  لها  زا  ارم  هکنیا  هب  ، يدومن لّضفت  نم  رب  هک  ، دوب تنأش  رد  هک  ناـنچ  ، تسا يراـک 
نیا يدروآ  لاـبند  هب  ، تتمحر تفأر و  يور  زا  سپـس  ، یتـشاد مّقفوم  روما  نیا  رب  ، شیوخ دوـج  مرک و  لّـضفت و  يور  زا  مشنیرفآ 
هزاـت وـن  زا  میارب  ار  ناـمیپ  نآ  هـکنیا  اـت  ، رگید یمرک  اـب  ار  مرک  نـیا  ،و  رگید يدوـج  اـب  ار  دوـج  نـیا  ،و  رگید یلـضف  اـب  ار  لـضف 
مامت نم  رب  ار  تتمعن  سپ  ، ربخ یب  هّجوت و  یب  راکشومارف و  ، مدوب لماک  یشومارف  رد  هکنآ  لاح  ،و  مشنیرفآ دیدجت  زا  سپ  ، يدرک

يا ، دـشاب وت  نأش  زا  سپ  ، يدومن ما  ییامنهار  نآ  هب  ،و  يداهن ّتنم  نم  رب  نآ  هب  ،و  یتخادـنا مداـی  هب  ار  ناـمیپ  نآ  هکنیا  هب  ، يدرک
نم زا  هک  یلاـحرد  ، يربـب میاـیند  زا  نآ  هیاـپ  رب  اـت  يریگن ، متـسد  زا  ،و  ینک ماـمت  نم  رب  ار  نآ  هکنیا  ، میـالوم اـقآ و  نم و  يادـخ 

تعاطا میدینش و  وت  فطل  هب  ایادخ  ینک  مامت  نم  رب  ار  تتمعن  هکنیا  رب  ، یناگدنهد تمعن  نیرتراوازـس  وت  نیقی  هب  ، یـشاب دونـشخ 
نامیا ، تسوت يوس  هب  ام  تشگزاب  ،و  اراگدرورپ میناهوخ  ار  تشزرمآ  ، ساپـس ار  وت  ، میدومن تباجا  ار  تا  هدننک  توعد  ،و  میدرک

وا (، داب شنادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  ) دّمحم شلوسر  هب  ،و  تسین وا  يارب  یکیرش  ، هناگی يادخ  هب  میدروآ 
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لها ۀـمه  يالوم  نامیالوم و  تالاوم  اب  هطبار  رد  ، میدرک يوریپ  شربمایپ  زا  ،و  میدومن تباجا  ار  ادـخ  ةدـنناوخ  میدرک و  قیدـصت 
هک ییالوم  نآ  ، ادـخ تاقولخم  رب  تّجح  ،و  ربکا قیّدـص  ادـخ و  لوسر  ردارب  ادـخ و  ةدـنب  ، بلاط یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  نامیا ،
ّرـس هاگیاج  ،و  ادـخ بیغ  فرظ  ،و  شنید راد  هنازخ  ادـخ و  نید  ۀـناشن  ، درک دـییات  وا  هب  ار  شراکـشآ  قح و  رب  نید  ربماـیپ و  ادـخ 

هب هک  ، نامیا يارب  درک  یم  ادن  هک  يا  هدننکادن  میدینـش  ام  اراگدرورپ  ایادخ  ، شتاقولخم رد  وا  هاوگ  ،و  شقلخ رب  ادخ  نیما  ،و  ادخ
ناـکین اـب  ار  اـم  ،و  ناـشوپب ار  نامیاهیدــب  زرماـیب و  ار  ناـمناهانگ  سپ  ، مـیدروآ ناــمیا  اــم  سپ  ، دــیروایب ناــمیا  ناــتراگدرورپ 

وت نیقی  هب  ، نکم اوسر  ار  ام  تمایق  زور  رد  ،و  يداد هدـعو  ام  هب  تناگداتـسرف  ۀلیـسو  ار  هچنآ  نک  تیانع  ام  هب  اراـگدرورپ  ، ناریمب
وا میدومن و  يوریپ  تربمایپ  زا  ،و  میتفگ خـساپ  ار  تا  هدـننک  توعد  تفطل  ّتنم و  هب  نامراگدرورپ  يا  ام  ، ینک یمن  هدـعو  فلخ 

رارق میتفریذـپ  تیالو  هب  هکنآ  عبات  ار  ام  ، میدـیزرو رفک  توغاط  تبج و  هب  ،و  میدومن رواب  ار  نانمؤم  يـالوم  ،و  میدرک قیدـصت  ار 
،و ناشراکـشآ ناهن و  هب  هب  میدروآ  نامیا  ، میلـست نانآ  هب  تبـسن  ،و  میراد رواب  نامیا و  نانآ  هب  ام  ، امرف روشحم  نامناماما  اب  ،و  هدـب
ام نیب  ، نانامه میتشگ و  دونشخ  شیوخ  نارورس  ناورـشیپ و  نایاوشیپ و  ناونع  هب  نانآ  هب  ،و  ناش هدرم  هدنز و  ناشبیاغ و  رـضاح و 
زا میتسج  يرازیب  ادخ  هب  ،و  میریگنرب هفیلخ  ناونع  هب  ار  یسک  ناشیا  زج  ،و  مییوجن یضوع  نانآ  ياج  هب  ، دنـسب قلخ  ریاس  زا  ادخ  و 

هناـگراهچ و ياـهتب  ،و  توغاـط تبج و  هب  میدـش  رفاـک  ،و  درک اـپ  رب  یگنج  ناـشربارب  رد  ، نیرخآ نیلوا و  زا  ، سنا ّنج و  زا  هکره 
نایعیش و
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هچنآ هب  میدـقتعم  ام  هک  میریگ  یم  هاوگ  ار  وت  ایادـخ.شنایاپ  ات  راگزور  لّوا  زا  ، دراد ناشتـسود  سنا  ّنج و  زا  هکره  ،و  ناشناوریپ
نامه نامنید  ،و  دنتفگ نانآ  هک  تسا  نآ  ام  راتفگ  و  (، داب شنادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  ) دّمحم نادناخ  دّمحم و  نآ  هب  دندش  دقتعم 
راکنا دندرک  راکنا  ار  هچره  ،و  میدش دـقتعم  دـندش  دـقتعم  هچنآ  هب  ،و  میتفگ دـنتفگ  ار  هچره  ، دـندوب نآ  هب  نیّدـتم  اهنآ  هک  تسا 

،و میدرک تنعل  دندرک  تنعل  ار  هکره  ،و  میتشاد نمشد  دنتشاد  نمشد  ار  هکره  ،و  میتشاد تسود  دنتشاد  تسود  ار  هکره  ،و  میدرک
میلـست و ،و  میدروآ ناـمیا  ، میداد رارق  تمحر  دروم  ، دـنداد رارق  تمحر  دروـم  ار  هکره  ،و  میدـش رازیب  وا  زا  ، دـندش رازیب  هکره  زا 
ام دزن  ار  نآ  ،و  ریگم نامتـسد  زا  ،و  نک لماک  ام  رب  ار  نآ  ایادخ.میدرک  يوریپ  ( نانآ رب  ادـخ  دورد  ) نامنایلاوم زا  ،و  میدـش یـضار 
ار ام  هک  ینامز  ات  ، ناریمب نآ  رب  ،و  يراد نام  هدنز  هک  یهاگ  ات  ، رادـب هدـنز  نآ  رب  ار  ام  ،و  نادرگم تقوم  ،و  هد رارق  تباث  ّرقتـسم و 

دنیادخ نمـشد  هک  ار  ناشنانمـشد  ، میراد یم  تسود  ار  نانآ  ،و  مینک یم  ادتقا  نانآ  هب  ، دنتـسه ام  ناماما  دّمحم  نادناخ  ، یناریم یم 
يا ، میتسه یـضار  نامه  هب  ام  هک  ، نادرگ تهاگـشیپ  نابّرقم  زا  ،و  هد رارق  ناـنآ  اـب  ترخآ  اـیند و  رد  ار  اـم  سپ  ، میراد یم  نمـشد 

.نانابرهم نیرت  نابرهم 

ار یسک  باوث  ، دروآ اجب  ار  لمع  نیا  هکره  : هدش تیاور  ، دیوگب « هّللا رکش  » هبترم ردص  »و  هّلل دمحلا  » هبترم دص  دور و  هدجـس  هب  زاب 
هیلع نینمؤملا  ریما  تیالو  رب  ترـضح  نآ  اب  ،و  هدش رـضاح  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  تمدخ  ، ریدـغ دـیع  زور  هک  ، دـشاب هتـشاد 
هّللا یلص  لوسر  ترضح  هک  ، دروآ اجب  لاوز  ماگنه  هب  کیدزن  ار  زامن  نیا  هک  تسا  نیا  رتهب.ربخ  رخآ  ات  دشاب  هدرک  تعیب  مالّسلا 
لوا تعکر  رد  زاـمن  نیا  رد.دومرف  بصن  تفـالخ  تماـما و  هب  مدرم  يارب  تعاـس  نآ  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هلآ  هیلع و 

.دناوخب ار  « دیحوت » ةروس مود  تعکر  رد  و  «، ردق » ةروس « دمح » ةروس زا  سپ 

[ ...تیفیک نیا  هب  يزامن  ندروآ  اجب  لاوز  هب  تعاس  مین  لسغ و  : مشش ]

هد « دـیحوت » ةروس ،و  راب کی  دـمح » » ةروس تعکر  ره  رد  ، دروآ اجب  زامن  تعکر  ود  لاوز  زا  شیپ  تعاس  مین  هب  ،و  دـنک لسغ  : مشش
تسا هرمع  رازه  دص  جح و  رازه  دص  ربارب  هک  ، دوش هدناوخ  « انلزنا ّانا  » راب هد  ،و  راب هد  « یسرکلا هیآ  ،و« راب
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رد هـک  ، دـنیامن هدیـشوپ  ،و  تـسا مـیرک  يادـخ  بناـج  زا  ، تیفاـع یناـسآ و  هـب  ، وا ترخآ  اـیند و  جـیاوح  ندـش  هدروآرب  ثعاـب  و 
باـتک زا  « داـعملا داز  » رد یـسلجم  ۀـمّالع  ،و  هدـش رکذ  « یــسرکلا هـیا  » رب مّدـقم  « هاـنلزنا اـّنا  » ةروـس زاـمن  نـیا  ناـیب  رد  « لاـبقا » باـتک

اب ربارب  یلو  ، ما هدرک  رکذ  تروص  نیا  هب  رگید  بتک  رد  مه  ریقح  نیا  هک  نانچ  ، هتـشاد مّدـقم  ار  « ردـق » ةروس هدرک و  يوریپ  « لابقا »
يوهـس « لابقا » باتک رد  دّیـس  كرابم  ملق  زا  هکنیا  لامتحا.مدید  « ردـق » رب مّدـقم  ار  « یـسرکلا هیآ  » رتشیب ، مدرک هک  يدایز  ییوج  یپ 

لمع نیا  هک  نیا  ای  ، دنا هدرک  یهابتشا  « یسرکلا هیآ  » رب « ردق » نتشاد مّدقم  رد  مه  »و  دمح » ددع رد  مه  ، زامن نیا  رد  ناخـسان  ای  ، هدش
ار اعد  نیا  مامت  زامن  نیا  زا  سپ  هک  تسا  نیا  رتهب  و.ملاع  یلاعت  هّللا  ،و  دسر یم  رظن  هب  دـیعب  رایـسب  تسا  زامن  نآ  زا  ریغ  یّلقتـسم 

« ...ایدانم انعمس  اّننا  اّنبر  :» دناوخب

[ هبدن ياعد  : متفه ]

.دناوخب ار  هبدن  ياعد  : متفه

[ ...دناوخب ار  اعد  نیا  : متشه ]

: هدرک تیاور  دیفم  خیش  زا  سوواط  نبا  دّیس  هک  ، دناوخب ار  اعد  نیا  : متشه

هب تاقولخم  زا  زاتمم  ار  ود  نآ  هک  يا  هبترم  نأش و  ،و  تا هدنیامن  یلع  ،و  تربمایپ دّـمحم  قح  هب  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ایادـخ 
نادناخ دّـمحم و  رب  ایادـخ.ینک  زاغآ  نانآ  زا  تسا  يروف  هک  يریخ  ره  رد  ،و  یتسرف دورد  یلع  دّـمحم و  رب  ، يداد صاصتخا  نآ 

ایند و ناگدننکریبدت  ،و  نازورف ياه  هناشن  ،و  ناشخرد ناگراتس  ،و  رورس ناگدننک  توعد  ،و  ورشیپ ناماما  نآ  ، تسرف دورد  دّمحم 
دّـمحم و رب  ایادـخ.تسا  قیمع  ياهایرد  رد  ناور  هک  تاجن  یتشک  ،و  هدـش هداتـسرف  هقان  ،و  کلامم ياـه  هیاـپ  ،و  ناگدـنب ترخآ 
زا ناگدـیزگرب  ،و  تتمارک نداـعم  ،و  تنید ياهنوتـس  ،و  تدـیحوت ياـه  هیاـپ  ،و  تشناد ناراد  هنازخ  ، تسرف دورد  دّـمحم  نادـناخ 
هب يـالتبم  مدرم  هـک  يرد  ،و  ناراـکوکین ناــبیجن و  ،و  ناــگزیکاپ ناراــگزیهرپ و  نآ  ، تـقلخ زا  ناــبختنم  نیرتـهب  تتاــقولخم و 

دورد دّـمحم  نادـناخ  دّـمحم و  رب  ایادـخ.درک  طوقـس  تکـاله  رد  دز  زابرـس  هـکره  ،و  تفاـی تاـجن  دـمآرد  نآ  زا  هـکره  ، دـننآ
نانآ زا  شسرپ  هب  هک  يرکذ  لها  ، تسرف
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يداد رارق  یسک  هاگتشگزاب  ار  تشهب  ،و  يدومن بجاو  ار  ناشّقح  يدومرف و  رما  ناش  یتوسد  هب  هک  يدنواشیوخ  ،و  يداد روتـسد 
یهن تتیـصعم  زا  ،و  دـندرک رما  تتعاط  هب  هک  نانچ  ، تسرف دورد  دّـمحم  نادـناخ  دّـمحم و  رب  ایادـخ.دیامن  يوریپ  ناشراثآ  زا  هک 

تبیجن و تربماـیپ و  دّـمحم  قح  هب  منک  یم  تساوـخرد  وـت  زا  نم  ایادـخ.دندومرف  تلـالد  تتینادـحو  رب  ار  تناگدـنب  ،و  دـندومن
نیـشناج نآ  ، نایوردـیپس ورـشیپ  نید و  سیئر  ، نینمؤـملا ریما  قـح  هب  ،و  تناگدـنب يوـس  هب  تا  هداتـسرف  ،و  تـنیما ،و  تا هدـیزگرب 

هدننک داهج  ،و  تروتـسد ةدننک  راکـشآ  ،و  وت يوس  هب  يامنهر  وت و  رب  هاوگ  ،و  لطاب قح و  نیب  هدننک  ادج  ،و  ربکا قیدص  ،و  رادافو
دهع ، ّتیلو يارب  هک  زور  نیا  رد  ارم  ،و  یتسرف دورد  دّمحم  رب  هک  ، دریگن وت و  ةرابرد  يا  هدـننک  تمالم  تمالم  ار  وا  هک  ، تهار رد 

،و یهد رارق  شلضف  هب  ناگدننکرارقا  و  شتمرح ، هب  ناهاگآ  زا  ، يدومن لماک  ار  نید  نانآ  يارب  ،و  یتسب تناگدنب  ةدهع  رب  ار  ماما 
.روایم نم  شنزرس  هب  ار  اهتمعن  نادوسح  ،و  يرآ باسح  هب  شتآ  زا  ناگتشگاهر  ناگدشدازآ و  زا  نینچمه 

نمجنا نتفرگ و  نامیپ  زور  نیمز  رد  ،و  دوهعم دـهع  زور  نامـسآ  رد  ار  نآ  ،و  يا هداد  رارق  ترتگرزب  دـیع  ار  نآ  هک  نانچ  ایادـخ 
،و نک عمج  نآ  هب  ار  ام  یگدنکارپ  ،و  امرف نشور  نآ  هب  ار  ام  ناگدید  ،و  تسرف دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  ، يدـیمان هدیـسرپ 

ساپـس ار  ادخ.نانابرهم  نیرت  نابرهم  يا  ، هد رارق  ناراذگـساپس  زا  تیاهتمعن  هب  ،و  نکم نامهارمگ  ، يدومن نامتیاده  هکنآ  زا  سپ 
، تشاد یمارگ  نآ  هب  ،و  دومرف انیب  نآ  تمرح  هب  ار  ام  ،و  دناسانش ام  هب  ار  زور  نیا  يرترب  هک 
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ناتنارادتسود رب  ناتنادناخ و  امش و  رب  ، نینمؤملا ریما  يا  ، ادخ لوسر  يا  ، دومن نامتیاده  شرون  هب  ،و  داد تفارش  ام  هب  شتخانش  اب  و 
هب رد  ، امش راگدرورپ  مراگدرورپ و  ، مروآ یم  يور  ادخ  هب  امش  هطساو  هب  ،و  تسا یقاب  زور  بش و  ات  ، اهمالس نیرترب  نم  بناج  زا 

نادناخ دّمحم و  قح  هب  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ایادخ.میاهراک  ندش  ناسآ  ،و  متجاح ندش  هدروآرب  ،و  ما هتساوخ  ندروآ  تسد 
هب ار  شتمرح  ،و  هدـش رکنم  ار  زور  نیا  تیناـقح  هک  ار  یـسک  ینک  تنعل  ،و  یتـسرف دورد  دّـمحم  نادـناخ  دّـمحم و  رب  هک  دّـمحم 
هب ار  شرون  هکنیا  رگم  ، دـهاوخن زگره  ادـخ  یلو  ، تسا هدومن  يریگولج  تروـن  ندرک  شوماـخ  يارب  تهار  زا  ،و  هتـساخرب راـکنا 

لها زا  ار  اـهیراتفرگ  ناـنآ  هلیـسو  هب  ،و  ناـنآ زا  نک  فرطرب  ،و  تربماـیپ دّـمحم  تـیب  لـها  هـب  هد  شیاـشگ  ایادـخ  ، دـناسر لاـمک 
هدعو نانآ  هب  هک  هچنآ  هب  ، تسا هدـش  رپ  داد  یب  متـس و  زا  هک  روط  نامه  ، نک يرگداد  زا  رپ  نانآ  هلیـسو  هب  ار  نیمز  ایادـخ.نامیا 

.دناوخب هدرک  تیاور  « لابقا » باتک رد  دّیس  هک  ار  طوسبم  ياعد  ، دناوتب رگا  و.ینک  یمن  هدعو  فلخ  وت  هک  ، نک افو  يا  هداد 

[ ...دیوگ ار  تیهت  نیا  دنک  تاقالم  ار  ینمؤم  نوچ  : مهن ]

نینمؤملا و ریما  تیالو  هب  ناگدـننز  گـنچ  زا  ار  اـم  هک  ، ار يادـخ  ساپـس  دـیوگ : ار  تیهت  نیا  دـنک  تاـقالم  ار  ینمؤم  نوچ  : مهن
شدهع هب  ناگدننکافو  زا  ،و  تشاد یمارگ  زور  نیا  هب  ار  ام  هک  ساپـس  ار  يادخ  : دناوخب زین  و.داد  رارق  نانآ  رب  دورد  رگید  ناماما 

مایق ،و  شرما ناتـسرپرس  تیالو  زا  تسا  ترابع  هک  ینامیپ  دهع و  ، داد رارق  دوب  هتـسب  ام  اب  هک  شنامیپ  ،و  دوب هداهن  ام  هدهع  رب  هک 
.هدادن رارق  ازج  زور  ناگدننک  بیذکت  ،و  ناگدننکراکنا زا  ار  ام  ،و  شلدع هب  ناگدننک 

[ ...دیوگب ار  تاملک  نیا  هبترم  دص  : مهد ]

ادخ دورد  ) بلاط یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  تیالو  هب  ار  شتمعن  مامت  ،و  شنید لامک  هک  ، ساپـس ار  يادخ  : دیوگب هبترم  دص  : مهد
.داد رارق  ( وا رب 
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[ زور نیا  لامعا  رگید  ]

لامعتـسا ، ندرک تنیز  ، وکین ياه  هماج  ندیـشوپ  : تسا يرایـسب  تلیـضف  ریز  روما  زا  کیره  يارب  ، فیرـش زور  نیا  رد  شاب  هاـگآ 
تاـجاح ندروآرب  ، نایعیـش تاریـصقت  زا  تشذـگ  ، مالّـسلا هیلع  نینمؤـملا  ریما  نایعیـش  ندوـمن  داـش  ،و  ندرک يداـش  ، شوـخ يوـب 

ترایز هب  نتفر  نانموم  اب  هحفاصم  ، ناراد هزور  هب  نداد  راطفا  ، ناـمیا لـها  ماـعطا  ، لاـیع لـها و  رب  نداد  هعـسوت  ، ماـحرا ۀلـص  ، ناـنآ
گرزب تـمعن  رطاـخب  ساپــس  رکــش و  ندروآ  اـجب  ،و  ناـمیا لـها  يارب  ایادــه  نداتــسرف  ،و  ناـشیا ةرهچ  رب  ندوـمن  مّـسبت  ، ناـنآ

اب ربارب  ، دهدب دوخ  نمؤم  ردارب  هب  مهرد  کی  زور  نیا  رد  هک  یسک.رایسب  تاعاط  تادابع و  ماجنا  ، نداتسرف تاولص  رایـسب  ، تیالو
رد.تسا ناقیّدص  ناربمایپ و  ۀمه  هب  نداد  ماعط  دننام  نمؤم  کی  هب  زور  نیا  رد  نداد  ماعط.تسا  زور  نیا  ریغ  رد  مهرد  رازه  دص 

: تسا هدمآ  نینچ  ریدغ  زور  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  ۀبطخ 

تساخرب و ياج  زا  یصخش  ، دشاب هداد  راطفا  ار  « مائف » هد هک  تسا  نآ  دننام  ، دهد راطفا  شراطفا  تقو  هب  ار  راد  هزور  نمؤم و  هکره 
ترثـک ، دوب دـهاوخ  هنوگچ  سپ  ، دیهـش قیدـص و  ربـمغیپ و  رازه  دـص  دومرف  ناـشیا  ؟ تسیچ « ماـئف » نینمؤـملا ریما  اـی  : تشاد هضرع 

ات...متسه نماض  یلاعت  يادخ  رب  رقف  رفک و  زا  ار  وا  ناما  نم  ، دنک تیافک  ار  نمؤم  نانز  نادرم و  زا  یعمج  هک  یسک  لاح  تلیضف 
.ربخ رخآ 

ندـش فرطرب  زور  ،و  نایعیـش لاـمعا  یلوبق  زور  نیا  ،و  دوـش رکذ  هک  تسا  نآ  زا  شیب  ، فیرـش زور  نیا  تلیـضف  تروـص  ره  رد 
مالّـسلا هیلع  میهاربا  رب  ار  شتآ  ادخ  ،و  دـش زوریپ  نارحاس  رب  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  هک  تسا  يزور  تسا و  ناشیا  ياهمغ 

هفیلخ ار  افّصلا  نوعمش  یسیع  ترضح  ،و  درک دوخ  نیشناج  ار  نون  نب  عشوی  مالّسلا  هیلع  یسوم  ترـضح  دومن و  تمالـس  درس و 
نیب ادخ  لوسر  بانج  ،و  تفرگ هاوگ  ایخرب  نب  فصآ  ینیشناج  يارب  ار  دوخ  ّتلم  مالّـسلا  هیلع  نامیلـس  ترـضح  داد و  رارق  دوخ 

نآ تیفیک  تـسا و  راوازـس  نمؤـم  ناردارب  اـب  زور  نـیا  رد  يردارب  دـقع  رطاـخ  نـیا  هـب  ، درک رارقرب  يردارب  دـقع  دوـخ  باحـصا 
رب ار  دوخ  تسار  تسد  : تسا نینچ  تسا  هدومرف  لقن  « سودرفلا داز  » باتک زا  « لئاسولا كردتـسم  » باتک رد  اـم  خیـش  هک  یتروصب 

: دیوگب ،و  دراذگب دوخ  نمؤم  ردارب  تسار  تسد 

،و ناگتـشرف ادـخ و  اـب  ،و  مداد تـسد  وـت  اـب  ادـخ  هار  رد  ،و  متـشگ تیافـص  اـب  تـسود  ادـخ  هار  رد  ،و  مدـش تردارب  ادـخ  هار  رد 
لها زا  رگا  هکنیا  رب  ، مدرک دهع  ( نانآ رب  دورد  ) موصعم ناماما  ،و  شناربمایپ نالوسر و  شیاهباتک و 
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.یشاب نم  اب  مه  وت  هکنیا  رگم  موشن  دراو  تشهب  هب  ، موش تشهب  دراو  هک.دش  هداد  هزاجا  نم  هب  ،و  مدوب تعافش  تشهب و 

ضیف.ترایز اعد و  تعافـش و  زج  هب  ، مدرک طقاس  وت  زا  ار  يردارب  قوقح  ۀـمه  : دـیوگب سپـس  متفریذـپ  : دـیوگب نمؤم  دارب  هاـگنآ 
دیامن لوبق  لباقم  فرط  : هدومرف هاـگنآ  ، هدرک رکذ  تروص  نیمه  هب  بیرق  ار  تّوخا  ۀغیـص  «، راـکذالا هصـالخ  » باـتک رد  یناـشاک 

طقاس ترایز  اعد و  زج  ار  يردارب  قوقح  عیمج  رگیدـکی  زا  سپـس.دیامن  لوبق  رب  تلـالد  هک  یظفل  هب  دوخ  لّـکوم  اـی  ، دوخ يارب 
.دننک

([ هلهابم زور  ) مراهچ تسیب و  زور  لامعا  ]

هراشا

هلهابم زا  شیپ  ،و  درک هلهابم  نارجن  ياراصن  اب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  تسا  يزور  رهـشا  ربانب  : مراـهچ تسیب و  زور 
داد و اــج  اــبع  ریز  ار  مالـّـسلا  مـهیلع  نیــسح  نــسح و  همطاــف و  نینمؤــملا و  ریما  ترــضح  ،و  تــفرگ كراــبم  شود  رب  اــبع 

ناشیا زا  ، دـننم تیب  لها  نانیا  ایادـخ  ، دـندوب وا  هب  تبـسن  قلخ  نیرت  صوصخم  هک  ، هدوب یتیب  لها  ار  يربمایپ  ره  اراگدرورپ  : تفگ
دورف ناشیا  نأش  رد  ار  ریهطت  ۀیآ  ،و  دـش لزان  لیئاربج  سپ  ، لماک یندرک  كاپ  ار  ناشیا  نک  كاپ  ،و  زاس فرطرب  ار  هانگ  کش و 

،و داتفا ناشیا  رب  يراصن  هاگن  نوچ  ، درب نوریب  هب  هلهابم  يارب  ار  راوگرزب  راهچ  نآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هاـگنآ  ، دروآ
هیزج لوبق  هحلاصم و  ياعدتـسا  ،و  هداد تسد  زا  ار  هلهابم  رب  تأرج  دندرک ، هدهاشم  ار  باذع  لوزن  راثآ  ترـضح و  نآ  تقیقح 

نأش رد  ّللا »
�

ُه ُمُکُِّیلَو  ا�مَّنِإ   » ۀیآ ،و  داد لئاس  هب  ار  دوخ  رتشگنا  عوکر  لاح  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  زور  نیا  رد.دندرک 
: تسا دراو  لمع  دنچ  نآ  رد  ،و  تسا يرایسب  تفارش  ياراد  زور  نیا  تروص  ره  رد.تشگ  لزان  ترضح  نآ 

[ لسغ : لّوا ]

.لسغ : لّوا

[ هزور : مّود ]

.نتفرگ هزور  : مّود

[ ...تیفیک نیا  هب  زامن  تعکر  ود  ندناوخ  : مّوس ]

هلهابم زامن  رد  « یـسرکلا هیآ  » هکنیا ،و  تسا ریدغ  دیع  زور  زامن  دننام  باوث  تیفیک و  تقو و  رد  هک  ، زامن تعکر  ود  ندناوخ  : مّوس
.دوش هدناوخ  َنوُِدلا�خ » ا�هِیف  ْمُه   » ات دیاب 
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(...[ هلهابم ياعد  ) اعد نیا  ندناوخ  : مراهچ ]

هدرک لقن  سوواط  نبا  دّیـس  یـسوط و  خیـش  ،و  تسا ناضمر  هام  رحـس  ياعد  هب  هیبش  هک  ، دـشاب یم  هلهابم  ياعد  ندـناوخ  : مراهچ
هدومرف هک  ما  هدیزگرب  « حابصم » باتک رد  ار  یسوط  خیش  تیاور  نم  ،و  تسا يدایز  فالتخا  راوگرزب  ود  نآ  تایاور  نیب  یلو  ، دنا

: تسا

: تسا نیا  اعد  نآ  ،و  هدش تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ، نآ تلیضف  اب  هارمه  هلهابم  زور  ياعد 
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تـساوخرد وت  زا  ایادخ  ، تسابیز نآ  بتارم  ۀمه  ،و  تا ییابیز  هبترم  نیرترب  قح  هب  تا  ییابیز  زا  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ایادخ 
بتارم ۀمه  ،و  تا یگرزب  هبترم  نیرترب  قح  هب  تا  یگرزب  زا  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ایادـخ.تا  ییابیز  بتارم  ۀـمه  هب  منک  یم 

هب ، تلامج زا  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ایادـخ.تتمظع  بتارم  ۀـمه  هب  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ایادـخ  ، تسا گرزب  تا  یگرزب 
ار وت  ایادخ.تلامج  بتارم  ۀمه  هب  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ایادخ  ، تسا لیمج  وت  لامج  بتارم  ۀمه  ،و  تلامج هبترم  نیرترب  قح 
قح هب  ، تهوکـش زا  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ایادـخ  ، يدومرف هدـعو  هک  نانچ  نک  متباجا  سپ  ، يداد ناـمرف  هک  ناـنچ  مناوخ  یم 

ایادخ.تهوکش بتارم  ۀمه  هب  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ایادخ  ، تسا دنمهوکـش  تهوکـش  بتارم  ۀمه  ،و  تهوکـش ۀبترم  نیرترب 
هب منک  یم  تساوخرد  وت  زا  يادـخ  ، تسا ینارون  ترون  ۀـمه  ،و  ترون ۀـبترم  نیرترب  قح  هب  ، تروـن زا  منک  یم  تساوـخرد  وـت  زا 
وت زا  ایادخ  ، تسا عیسو  تتمحر  همه  تتمحر و  ۀبترم  نیرت  عیسو  قح  هب  ، تتمحر زا  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  يادخ  ، ترون ۀمه 

ایادخ.يدومرف هدعو  هک  نانچ  نک  متباجا  سپ  ، يداد منامرف  هک  نانچ  مناوخ  یم  ار  وت  ایادخ.تتمحر  ۀمه  هب  منک  یم  تساوخرد 
هب منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ایادـخ  ، تسا لماک  تلامک  همه  ،و  تلاـمک هبترم  نیرترب  قح  هب  تلاـمک  زا  منک  یم  تساوخرد  وت  زا 
وت زا  ایادـخ  ، تسا مامت  تتاملک  ۀـمه  ،و  تتاـملک نیرت  ماـمت  قح  هب  تتاـملک  زا  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ایادـخ  تلاـمک ، ۀـمه 

گرزب تیاهمان  ۀـمه  ،و  اهنآ نیرتگرزب  قح  هب  تیاهمان  زا  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ایادـخ  ، تتاـملک ۀـمه  هب  منک  یم  تساوخرد 
نانچ ، نک متباجا  سپ  ، يداد منامرف  هک  ناـنچ  ، مناوخ یم  ار  وت  ایادـخ.تیاهمان  همه  قح  هب  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ایادـخ  ، تسا

وت زا  ایادـخ  ، تسا زیزع  تتّزع  ۀـمه  ،و  تتّزع ۀـبترم  نیرترب  قح  هب  ، تتّزع زا  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ایادـخ  يدومرف ، هدـعو  هک 
همه هب  منک  یم  تساوخرد 
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یم تساوخرد  وت  زا  ایادخ  ، تسارذگ تتّیشم  همه  تتّیشم و  نیرتارذگ  قح  هب  تتّیـشم  زا  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ایادخ  ، تتّزع
ریگ يرترب  وت  تردق  همه  ،و  یتفرگ يرترب  زیچ  همه  رب  نآ  اب  هک  تتردـق  هب  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ایادخ.تتّیـشم  همه  هب  منک 

هک نانچ  ، نک متباـجا  سپ  ، يداد مناـمرف  هک  ناـنچ  ، مناوخ یم  ار  وت  ایادـخ.تتردق  همه  هب  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ایادـخ  ، تسا
تـساوخرد وت  زا  ایادخ  ، تسا ذـفان  وت  ملع  همه  نآ و  نیرتذـفان  قح  هب  تملع  زا  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ایادـخ  ، يدومرف هدـعو 

هدیدنـسپ تراـتفگ  هـمه  و.نآ  نـیرت  هدیدنـسپ  قـح  هـب  تراـتفگ  زا  مـنک  یم  تساوـخرد  وـت  زا  ایادـخ.تملع  هـمه  هـب  مـنک  یم 
نیرت بوبحم  قح  هب  تیاـه  هتـساوخ  زا  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ایادـخ.تراتفگ  همه  هب  منک  یم  تساوخرد  وـت  زا  ایادـخ  ، تسا

هک ناـنچ  مناوخ  یم  ار  وت  ایادـخ.تیاه  هتـساوخ  همه  هب  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ایادـخ  ، تسا بوبحم  وت  دزن  اـهنآ  همه  ،و  اـهنآ
،و تفرـش هبترم  نیرترب  قح  هب  تفرـش  زا  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ایادـخ  ، يدومرف هدـعو  هک  نانچ  نک  متباجا  سپ  ، يداد منامرف 

قح هب  تتنطلـس ، زا  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ایادخ.تفرـش  همه  هب  منک  یم  تساوـخرد  وـت  زا  ایادـخ  ، تسا فیرـش  تفرـش  همه 
زا منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ایادخ.تتنطلـس  همه  هب  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ایادخ  ، تسا رادیاپ  تتنطلـس  همه  و.نآ  نیرترادیاپ 

همه هـب  مـنک  یم  تساوـخرد  وـت  زا  ایادــخ  ، تـسا هیاـمنارگ  تا  ییاورناـمرف  هـمه  ،و  نآ نـیرت  هیاـمنارگ  قـح  هـب  تا  ییاورناـمرف 
یم تساوخرد  وت  زا  ایادخ.يدومرف  هدعو  هک  نانچ  نک  متباجا  سپ.يداد  منامرف  هک  نانچ  مناوخ  یم  ار  وت  ایادخ.تا  ییاورنامرف 

وت زا  ایادخ.تا  ییالاو  همه  هب  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ایادخ  ، تسالاو تا  ییالاو  همه  ،و  نآ نیرتالاو  قح  هب  تا  ییالاو  زا  منک 
زا منک  یم  تساوخرد 
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وت زا  ایادـخ.تتایآ  ۀـمه  هب  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ایادـخ  ، تسا تفگـش  تتاـیآ  همه  ،و  تتاـیآ نیرت  تفگـش  قـح  هب  تتاـیآ 
همه هب  منک  یم  تساوـخرد  وـت  زا  ایادـخ  ، تسا نیرید  تـتمعن  هـمه  نآ و  نـیرت  هـنیرید  قـح  هـب  تـتمعن  زا  مـنک  یم  تساوـخرد 

هب ، منک یم  تساوخرد  وت  زا  ایادخ.يدومرف  هدعو  هک  نانچ  ، نک متباجا  سپ  ، يداد منامرف  هک  نانچ  مناوخ  یم  ار  وت  ایادخ.تتمعن 
وت زا  ایادـخ.تتوربج  ماـمت  ماـقم و  ماـمت  هب  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ایادـخ  ، توربـج ماـقم و  زا  يداد  رارق  نآ  رد  هک  هچنآ  قح 
یم وت  زا  ، تسین وت  زج  يدوبعم  هک  يا  ، ادـخ يا  ، مهاوخ یم  وت  زا  هک  ینامز  ، ییامن یم  متباجا  نآ  اـب  هچنآ  هب  منک  یم  تساوخرد 

وت زج  يدوبعم  هکنیا  یگرزب  هب  مهاوخ  یم  وـت  زا  ، تسین وـت  زج  يدوـبعم  هک  يا.تسین  وـت  زج  يدوـبعم  هکنیا  ییاـبیز  هب  مهاوـخ 
مناـمرف هک  ناـنچ  مناوخ  یم  ار  وت  ایادـخ.تسین  وت  زج  يدوبعم  هکنیا  قح  هب  مهاوخ  یم  وت  زا  ، تسین وت  زج  يدوبعم  هک  يا.تسین 

تا يزور  همه  ،و  نآ نیرت  هناگمه  هب  تا  يزور  زا  منک  یم  تساوخرد  زا  ایادـخ.يدومرف  هدـعو  هک  نانچ  نک  متباجا  سپ  ، يداد
نیرتاراوگ قح  هب  ، تیاطع زا  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ایادـخ  تا ، يزور  همه  هب  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ایادـخ.تسا  یناگمه 

يروف هب  تریخ  زا  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  يادخ  ، تیاطع همه  هب  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ایادخ.تساراوگ  تیاطع  همه  ،و  نآ
هب ، تلـضف زا  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ایادخ.تریخ  همه  هب  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ایادـخ.تسا  يروف  تریخ  همه  ،و  نآ نیرت 
هک ناـنچ  مناوخ  یم  ار  وت  ایادخ.تلـضف  ۀـمه  هب  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ایادـخ  ، تسا نوزف  تلـضف  همه  ،و  نآ نیرت  نوزف  قـح 
هب نامیا  رب  زیگنارب  ارم  ،و  تسرف دورد  دّـمحم  نادـناخ  دّـمحم و  رب  ایادـخ.يدومرف  هدـعو  هک  نانچ  نک  متباجا  سپ  ، يداد مناـمرف 

دوخ
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زا ناماما  هب  ادتقا  ،و  شنمـشد زا  يرازیب  (ع)و  بلاط یبا  نب  یلع  تیالو  و  (، داب شنادناخ  وا و  رب  ادـخ  دورد  ) تلوسر هب  قیدـصت  و 
نایم رد  تلوسر  هدنب و  دّمحم  رب  تسرف  دورد  ایادخ.ما  هدش  یـضار  تیعقاو  نیا  هب  نم  هک  (، داب نانآ  رب  ادخ  دورد  ) دّمحم نادناخ 
نایم رد  دّمحم  رب  تسرف  دورد  ،و  ناینامسآ نایم  رد  ، دّمحم رب  تسرف  دورد  ،و  ناگدنیآ نایم  رد  دّمحم  رب  تسرف  دورد  ،و  ناینیـشیپ

هب ،و  دّمحم نادناخ  دّمحم و  رب  تسرف  دورد  ایادخ.گرزب  ۀجرد  تلیضف و  فرش و  هلیسو و  ، نک اطع  دّمحم  هب  ایادخ.ناگداتـسرف 
نم زا  وا  هک  یبیاـغ  ره  باـیغ  رد  متبیغ و  رد  ،و  هد تکرب  يدرک  تیاـنع  نم  هب  هچنآ  رد  ،و  رادـب دونـشخ  يدوـمن  ما  يزور  هـچنآ 

تربماـیپ هب  نتـشاد  رواـب  دوـخ و  هـب  ناـمیا  هیاـپ  رب  ارم  ،و  تـسرف دورد  دّـمحم  نادـناخ  دّـمحم و  رب  ایادـخ.شاب  مرادـهگن  تـسا 
تـشهب تا و  يدونـشخ  هک  ار  اـهبوخ  نیرت  بوـخ  مهاوـخ  یم  وـت  زا  ،و  تسرف دورد  دّـمحم  نادـناخ  دّـمحم و  رب  يادـخ  ، زیگنارب

ارم ،و  تسرف دورد  دّـمحم  نادـناخ  دّـمحم و  رب  ایادـخ.تسا  شتآ  تمـشخ و  هک  اهدـب  نیرتدـب  زا  مروآ  یم  هاـنپ  وـت  هـب  ،و  تـسا
ره ،و  دـمآ شیپ  ره  ،و  دنـسپان رما  ره  ،و  رـش ره  ،و  شیامزآ ره  ،و  هنتف ره  ،و  تبوقع ره  زا  ،و  الب ره  تبیـصم و  ره  زا  امرف  تظفاـحم 
لاس نیا  رد  ،و  هام نیا  رد  ،و  زور نیا  رد  ،و  بش نیا  رد  تعاس و  نیا  رد  ، دـیآ یم  دورف  اـی  ، دـیآ دورف  نیمز  رب  نامـسآ  زا  هک  تفآ 

ره ،و  یلاحشوخ ره  ،و  يداش ره  زا  نک  نم  يزور  ،و  تسرف دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  ایادخ 
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زا هک  یتعـسو  ره  ،و  تمعن ره  كاپ و  لالح  عیـسو  يزور  ره  ،و  تمارک ره  تمالـس و  ره  تیفاع و  ره  شیاـشگ و  ره  يرادـیاپ و 
مناهانگ رگا  ایادخ.لاس  نیا  رد  هام و  نیا  رد  ،و  زور نیا  رد  ،و  بش نیا  رد  ،و  تعاس نیا  رد.دوش  یم  ای  دش  لزان  نیمز  رب  نامـسآ 

هب ، منک یم  تساوخرد  وت  زا  نم.هدومن  نوگرگد  وت  دزن  ار  ملاح  ،و  هدـش هدرپ  وت  نم و  نایم  ،و  هتخاس رابتعا  یب  تهاگـشیپ  رد  ارم 
قح هب  ،و  یـضترم یلع  ّتیلو  يوربآ  هب  ،و  تا هدـیزگرب  بوبحم  دّـمحم  يوربآ  هب  ،و  دوـشن شوماـخ  زگره  هک  تلاـمج  روـن  قـح 

هدنام یقاب  رد  ،و  يزرمایب هتشذگ  مناهانگ  زا  هچنآ  ،و  یتسرف دورد  دمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  هکنیا  ، يدیزگرب ار  نانآ  هک  تیایلوا 
،و یناریمب ات  يرادب و  ما  هدـنز  ات  ، مدرگزاب تیاهینامرفان  زا  يزیچ  هب  زگره  کنیا  زا  ، ایادـخ ، مروآ یم  هانپ  وت  هب  ،و  ینک مظفح  رمع 

رارق تشهب  میارب  ار  نآ  شاداـپ  ،و  شنیرتوـکین هب  ینک  متخ  ار  ملمع  هکنیا  ،و  یـشاب دونـشخ  نم  زا  وـت  ،و  مشاـب وـت  رادربناـمرف  نم 
هب تتمحر  هب  تسرف و  دورد  دّمحم  نادـناخ  دّـمحم و  رب  ، ترفغم لها  يا  يوقت و  له  يا  ، ینآ ۀتـسیاش  هک  ینک  نآ  نم  اب  ،و  یهد

.نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  ، نک محر  نم 

[ ...دناوخب ار  اعد  نیا  : مجنپ ]

نآ لوا  ، دناوخب دنا  هدرک  تیاور  ، رافغتسا هبترم  داتفه  زامن و  تعکر  ود  زا  سپ  سوواط  نبا  دّیس  یـسوط و  خیـش  هک  ییاعد  : مجنپ
،و نامیا اب  نانز  نادرم و  ۀـمه  يالوم  زا  يوریپ  رطاخ  هب  ناتـسدیهت  هب  هقدـص  نداد  زور  نیا  رد.تسا  « نیملاعلا ّبر  هّلل  دـمحلا  » اعد

.تسا هعماج  ترایز  رت  بسانم  ،و  تسا هتسیاش  ، ترضح نآ  ترایز 

«([ یتا له  » ةروس لوزن  زور  ) مجنپ تسیب و  زور  لامعا  ]

هزور زور  هس  هکنیا  يارب  دـش  لزان  تیب  لها  قح  رد  « یتا لـه  » ةروس هک  تسا  يزور  ،و  تسا یفیرـش  سب  زور  : مجنپ تسیب و  زور 
دنتفرگ
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هژیو هب  مایا  نیا  رد  تیب  لها  نایعیش  تسا  راوازس  !و  دندومن راطفا  بآ  اب  دوخ  دنداد و  ریسا  میتی و  نیکـسم و  هب  ار  دوخ  يراطفا  و 
دوخ نایالوم  زا  يوریپ  زور  نیا  نتـشاد  هزور  ،و  ناشیا ماعطا  رد  یعـس  ،و  ماتیا نیکاسم و  هب  هقدص  نداد  رد  مجنپ  تسیب و  بش  رد 
زور نیا  رد  زین  ار  هلهابم  ياعد  هعماج و  ترایز  تسا  بسانم  ، دـنناد یم  هلهابم  زور  ار  زور  نیا  املع  زا  یـضعب  هک  اـجنآ  زا.دـننک 

.دنناوخب

([ یبرع لاس  زور  نیرخآ  ) هجحلا وذ  رخآ  زور  لمع  ]

زامن تعکر  ود  هک  تسا  هدرک  رکذ  تیاور  کی  ساسارب  « لابقا » باتک رد  دّیـس  ، تسا اهبرع  لاـس  زور  نیرخآ  : هجحلا وذ  رخآ  زور 
زامن زا  سپ  دـناوخب و  ار  ّیـسرکلا  هیا  هبترم  هد  دـحا و  هّللا  وه  لق  هبترم  هد  هبترم و  کـی  « دـمح » ةروس تعکر  ره  رد  ،و  دروآ اـجب 

: دیوگب

وت یلو  ، مدرک شومارف  ار  نآ  نم  ،و  مدوبن یـضار  نآ  هب  ،و  يدرک یهن  نآ  زا  ارم  هک  یلمع  زا  ، مداد ماجنا  لاس  نیا  رد  هچنآ  ایادخ 
،و زرماـیب ارم  سپ  ، مهاوخ یم  شزرمآ  وت  زا  نم  ایادـخ  ، يدرک توعد  هبوت  هب  ارم  ، وت رب  ما  یخاتـسگ  زا  سپ  ،و  يدومنن شـشومارف 
ار نیا  نوـچ.میرک  يا  نکم  عـطق  تدوـخ  زا  ار  مدـیما  ،و  نـک لوـبق  نـم  زا  ، دـنک مـکیدزن  وـت  هـب  هـک  یلمع  زا  مداد  ماـجنا  هـچنآ 
وا يارب  تشذـگ  هک  یلاس  ،و  درک بارخ  ار  همه  ، مدرب جـنر  وا  هیلع  لاـس  نیا  رد  هچنآ  ، نم رب  ياو  : دـنز یم  دـیارف  ناطیـش  ، دـیوگب

.دومن ریخ  هب  متخ  ار  شلاس  هک  ، دهد یم  ياوگ 

مرحم هام  لامعا  : متفه لصف 

هراشا

تیاور مالّـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  زا.تسا  ناـشیا  نایعیـش  مالّـسلا و  مهیلع  تیب  لـها  هودـنا  نزح و  هاـم  ، هاـم نیا  هک  شاـب  هاـگآ 
زور نوچ  ، دوب بلاغ  وا  رب  نزح  هودنا و  مهد  زور  ات  هتسویپ  ،و  دید یمن  نادنخ  ار  مردپ  یـسک  ، دیـسر یم  ارف  مّرحم  هام  نوچ  : هدش

.دش دیهش  مالّسلا  هیلع  نیسح  هک  تسا  يزور  زورما  : دندومرف یم  ،و  دوب ناشیا  ، هیرگ نزح و  تبیصم و  زور  دشیم  اروشاع 

[ لوا بش  لامعا  ]

هراشا

: هدومرف رکذ  زامن  دنچ  ، بش نیا  يارب  « لابقا » باتک رد  سوواط  نبا  دّیس  : لوا بش 

[ ...تیفیک نیا  هب  زامن  تعکر  ردص  : لّوا ]

.دوش یم  هدناوخ  « دیحوت ةروس  »و  دمح » ياه هروس  تعکر  ره  رد  هک  تعکر  ردص  : لّوا
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[ ...تیفیک نیا  هب  تعکر  ود  : مّود ]

.دوش یم  هدناوخ  « سی »و« دمح » ياه هروس  مود  تعکر  رد  و  «، ماعنا »و« دمح » ياه هروس  لوا  تعکر  رد  هک  تعکر  ود  : مّود

[ ...تیفیک نیا  هب  تعکر  ود  : موس ]

هدناوخ « دیحوت » هروس هدزای  »و  دمح » ةروس تعکر  ره  رد  هک  تعکر  ود  : موس
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هک ار  شیادرف  ،و  دروآ اـجب  بش  نیا  رد  ار  زاـمن  تعکر  ود  نیا  هکره  : هدـش تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا.دوش  یم 
رگا ،و  دـشاب ظوفحم  لاس  نآ  رد  ،و  هدرک ریخ  راک  هراومه  ار  لاس  لوط  ۀـمه  هک  تسا  یـسک  دـننام  ، درادـب هزور  تسا  لاـس  لوا 

.تسا هدرک  رکذ  یطوسبم  ياعد  هام  نیا  لاله  يارب  سوواط  نبا  دّیس.دور  یم  تشهب  هب  دریمب 

[ لوا زور  لامعا  ]

هراشا

: هدش دراو  لمع  ود  نآ  رد  ،و  تسا يرمق  لاس  لوا  ، مرحم لّوا  زور  هک  نادب  : لوا زور 

[ هزور : لوا ]

ار ادـخ  ،و  درادـب هزور  زور  نیا  رد  هکره  : هدـش تیاور  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  بیبش  نب  ناـّیر  تیاور  رد  ، نتفرگ هزور  : لوا
.دومرف تباجا  ار  اّیرکز  ياعد  هک  نانچ  ، دنک باجتسم  ار  وا  ياعد  ادخ  دناوخب 

[ ...هدش تیاور  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  زا  هک  یلمع  نیا  ماجنا  : مود ]

نوچ ،و  دروآ اجب  زامن  تعکر  ود  مّرحم  لوا  زور  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  : هدش تیاور  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  : مود
: دناوخ یم  هبترم  هس  ار  اعد  نیا  تشاد و  یمرب  نامسآ  هب  ار  اهتسد  ، دش یم  غراف 

رب هبلغ و  تردق و  و  ناطیش ، زا  ار  مندش  ظفح  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  لاس  نیا  رد  ، ون لاس  تسا  نیا  ،و  یلزا دوبعم  ییوت  ایادخ 
یسک هاگ  هیکت  يا  ، يراوگرزب یگرزب و  بحاص  يا  ، دنک یم  کیدزن  وت  هب  ارم  هک  هچنآ  هب  ندوب  لوغشم  ،و  هانگ هب  هدنامرف  سفن 

يا ، درادن ياگهانپ  هک  یـسک  هاگهانپ  يا  ، درادـن يا  هتخودـنا  هک  یـسک  ۀـتخودنا  هک  یـسک  ۀـتخودنا  يا  ، درادـن یهاگ  هیکت  هک 
وکین يا  ، درادـن یجنگ  هک  یـسک  هنیجنگ  يا  ، درادـن يا  هناوتـشپ  هـک  یـسک  ۀناوتـشپ  يا  ، درادـن یـسردایرف  هـک  یـسک  سرداـیرف 

يا ، هدـنهد تـمعن  يا  ، ناگدـش كـاله  ةدـنناهر  يا  ، ناگدـش قرغ  شخب  تاـجن  يا  ، ناوتاـن تّزع  يا  ، دـیما گرزب  يا  ، شیاـمزآ
،و دیـشروخ عاعـش  و  هام ، شبات  ،و  زور ینـشور  ،و  بش یهایـس  ، درک هدجـس  تیارب  هک  ییوت  ، راکوکین يا  ، شخب نوزف  يا  ، راکابیز
ام زا  ،و  هد رارق  دـننک  یم  نامگ  هچنآ  زا  رتهب  ار  اـم  ایادـخ.تسین  وت  يارب  یکرـش  ادـخ  يا  ، ناـتخرد گرب  يادـص  بآ و  شورخ 

، تسا سب  ارم  ادخ  ، نکم نامشنزرس  دنیوگ  یم  ام  زا  هچنآ  هب  ،و  زرمایب دنناد  یمن  ار  هچنآ 
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راگدرورپ بناـج  زا  اـهزیچ  همه.میدروآ  ناـمیا  وا  هب  ، تسا گرزب  شرع  راـگدرورپ  وا  ،و  مدرک هیکت  ءوا  رب  ، تسین وا  زج  يدوبعم 
دوخ دزن  زا  ،و  نکم فرحنم  يدومرف  نامتیادـه  هکنآ  زا  دـعب  ار  ام  ياهلد  اراگدرورپ  ، درخ نابحاص  رگم  دـنوشن  روآدای  ،و  تساـم

زا دعب  ات  اروشاع  زور  یلو  تسا  بحتسم  مرحم  لوا  ۀهد  ةزور  هک  : هدومرف یسوط  خیـش.يا  هدنـشخب  وت  انامه  ، شخبب ام  هب  یتمحر 
تلیـضف هاـم  نیا  ماـمت  ةزور  هک  هدرک  تیاور  دّیـس  ،و  دروخب تبرت  یمک  هاـگنآ  ، دـنک يراددوخ  یندـیماشآ  یکاروخ و  زا  رـصع 

.دنک یم  ظفح  یهانگ  ره  زا  ار  راد  هزور  زور  نآ  هزور  ،و  دراد

[ موس زور  تبسانم  ]

ياـهراک یلاـعت  قـح  ، دریگب هزور  ار  زور  نآ  هکره  ، دـش دازآ  نادـنز  زا  مالّـسلا  هیلع  فـسوی  ترـضح  هک  تسا  يزور  : موـس زور 
.دوش تباجا  شیاعد  : هدمآ يوبن  تیاور  رد  ،و  دزاس فرطرب  وا  زا  ار  هودنا  دنک و  ناسآ  وا  رب  ار  لکشم 

[ مهن زور  تبسانم  ]

رد ار  شباحصا  مالّسلا و  هیلع  نیسح  ماما  هک  تسا  يزور  اعوسات  : هدش تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا.تاعوسات  زور  : مهن زور 
هاپـس و ترثک  رطاخ  هب  ، دعـس رمع  هناجرم و  نبا  دـندمآ و  درگ  ترـضح  نآ  اب  گنج  يارب  ماـش  هاپـس  دـندرک و  هرـصاحم  ـالبرک 

باسح هب  فیعـض  ار  شباحـصا  مالّـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  ،و  دـندش لاحـشوخ  ، دـندوب هدـمآ  درگ  اهنآ  يارب  هک  ، رگـشل يرایـسب 
نآ يادف  مردپ  : دومرف سپـس  ، درک دنهاوخن  ددم  ار  وا  قارع  لها  ،و  دمآ دهاوخن  يروای  ترـضح  يارب  هک  دندرک  نیقی  ،و  دـندروآ

.بیرغ فیعض 

([ اروشاع بش  ) مهد بش  لامعا  ]

زا ، هدرک تیاور  ناوارف  ياهتلیضف  اب  رایسب  ياهزامن  اهاعد و  بش  نیا  يارب  « لابقا » باتک رد  دّیـس  دّیـس  ، تساروشاع بش  : مهد بش 
داتفه تعکر  دص  نایاپ  زا  دـعب  ،و  هدـناوخ دـیحوت  ةروس  هبترم  هس  دـمح  ةروس  زا  سپ  تعکر  ره  رد  هک  زامن  تعکر  ردـص  هلمج 

: دیوگب هبترم 

رترب يادخ  هب  رگم  تسین  ییورین  شبنج و  ،و  تسا رتگرزب  ادـخ  ،و  ادـخ زج  يدوبعم  تسین  ،و  ار يادـخ  ساپـس  ،و  ادـخ تسا  هّزنم 
سپ تعکر  ره  رد  هک  بش  رخآ  رد  زامن  تعکر  راهچ  زین  و.هدش  رکذ  مه  رافغتسا  میظعلا  یلعلا  زا  سپ  رگید  تیاور  رد  و.گرزب 

مالس زا  سپ  ،و  دناوخب هبترم  هد  ار  سان  ،و  قلف دیحوت و  ياه  هروس  یسرکلا و  هیآ  زا  مادکره  ، دمح ةروس  زا 
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زامن نیا  دیحوت و  ةروس  هبترم  هاجنپ  دمح و  ةروس  تعکر  ره  رد  ، زامن تعکر  راهچ  رگید  و.دنک  تئارق  ار  دـیحت  ةروس  هبترم  دـص 
رب رایسب  تاولص  ،و  دنک ادخ  رکذ  رایسب  ، زامن زا  سپ  : هدومرف ،و  دراد رایسب  تلیضف  هک  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زامن  اب  تسا  ربارب 

تیاور بش  نیا  اـیحا  تلیـضف  رد  و.دـنک  نعل  ناـشیا  نانمـشد  رب  دـناوت  یم  هچره  ،و  دتـسرف هـلآ  هـیلع و  هـّللا  یلـص  ادـخ  لوـسر 
رگا ،و  تسا تدابع  لاـس  داـتفه  ربارب  ، نآ رد  تداـبع  ،و  ناگتـشرف عیمج  تداـبع  هب  دـشاب  هدرک  تداـبع  هک  تسا  نآ  دـننام  : هدرک
حبـص ات  ترـضح  نآ  دزن  دنک و  ترایز  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ،و  دشاب البرک  رد  یبش  نینچ  رد  ، دـهد تسد  قیفوت  ار  یـسک 

.دیامرف روشحم  ترضح  نآ  اب  ادهش  ةرمز  رد  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  نوخ  هب  هتشغآ  ار  وا  ادخ  ، دنک هتوتیب 

([ اروشاع زور  ) مهد زور  لامعا  ]

نیا رد  ،و  تسا ناشیا  نایعیش  مالّسلا و  مهیلع  نیرهاط  همئا  نزح  بیصم و  زور  ،و  مالّـسلا هیلع  ادهـشلادّیس  تداهـش  زور  : مهد زور 
هحون و هیرگ و  لوغشم  ،و  دننکن هریخذ  يزیچ  دوخ  یناخ  يارب  ،و  دندرگن ایند  ياهراک  زا  يراک  لوغشم  نایعیش  تسا  راوازس  زور 

متام رد  هک  یتروص  هب  دنشاب  هتشاد  متام  هب  لاغتـشا  دننک و  اپ  رب  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  يرادازع  ،و  دنـشاب تبیـصم 
ۀحفـص  ] تاراـیز باـب  رد  نیا  زا  سپ  هک  اروشاـع  تراـیز  هب  ار  ترـضح  نآ  ،و  دـنزرو یم  لاغتـشا  دوخ  ماوقا  دـالوا و  نیرتزیزع 

.دننک ترایز  ، دیایب [704

.دنیامن یعس  ترضح  نآ  نالتاق  رب  نعل  نیرفن و  رد  و 

: دنیوگ تیزعت  تالمج  نیا  هب  سّدقم  دوجو  نآ  تبیصم  رد  ار  رگیدکی  و 

شناهاوخنوخ زا  ار  امـش  ام و  دهد  رارق  ،و  دنادرگ گرزب  ( داب وا  رب  دورد  ) نیـسح يارب  نام  يراوگوس  رطاخ  هب  ار  ام  ياهدزم  ادخ 
ۀعقاو نوماریپ  هک  ییاهباتک  ] لتقم زور  نیا  رد  تسا  راوازـس  و  (. داب ناشیا  رب  دورد  ) دّمحم نادناخ  زا  يدـهم  ماما  شا  یلو  هارمه  هب 
نتفرگ ارف  رـضح و  تاقالم  هب  یـسوم  ترـضح  نوچ  هک  هدش  تیاور.دننایرگب  ار  رگیدـکی  ،و  دـنناوخب [ تسا هدـش  هتـشاگن  البرک 

ترضح يارب  رضخ  هک  دوب  نیا  ، دش هرکاذم  ناشیا  نیب  تاقالم  ماگنه  رد  هک  يزیچ  لوا.دش  رومأم  بانج  نآ  زا  قیاقح  زا  یـضعب 
ناشیا نتسیرگ  ،و  دنتسیرگ ود  ره  دومن و  رکذ  دوش  یم  دراو  مالّسلا  مهیلع  دّمحم  لآ  رب  هک  ار  ییاهالب  بئاصم و  یسوم 
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دوخ و طخ  هب  يا  هفیحـص  ، مدیـسر مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تمدـخ  راق  يذ  رد  : تسا هدـش  تیاور  سابع  نبا  زا.تفرگ  تّدـش 
،و دوب مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  لتقم  هفیحص  نآ  رد  ، دناوخ نم  يارب  هفیحص  نآ  زا  ،و  دروآ نوریب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  ءالما 

یم دیهش  وا  اب  یسک  هچ  ،و  دنک یم  يرای  ار  وا  یسک  هچ  ،و  دناسر یم  تداهش  هب  ار  وا  یـسک  هچ  ،و  دوش یم  دیهـش  هنوگچ  هکنیا 
یلتقم رـصتخم  ، دوب شیاجنگ  ار  ماقم  رگا  : دیوگ ریقف.تخادنا  هیرگ  هب  ارم  تخـس و  يا  هیرگ  درک و  هیرگ  ترـضح  نآ  سپ  ، دوش
تروص ره  رد.دـنک  عوجر  لتقم  هنیمز  رد  ام  ياهباتک  هب  دـهاوخب  هکره  تسین  نآ  شیاجنگ  ار  لحم  اّما  ، مدرک یم  رکذ  اـجنیا  رد 

هداد بآ  ار  بانج  نآ  رگـشل  هک  تسا  یـسک  دننام  ، دهد بآ  ار  مدرم  ،و  دـشاب ترـضح  نآ  رهّطم  ربق  دزن  زور  نیا  رد  یـسک  رگا 
تیاور ،و  دراد رایـسب  تلیـضف  زور  نیا  رد  دـیحوت  ةروـس  هـبترم  رازه  ندـناوخ  ،و  هدوـب رـضاح  ـالبرک  رد  ترـضح  نآ  اـب  ،و  دـشاب
یضعب قفاوم  هکلب  ، تارشع ياعد  هب  هیبش  هدرک  لقنی  ياعد  زور  نیا  يارب  دّیس  ،و  دنک تمحر  رظن  وا  يوس  هب  نامحر  يادخ  : هدش

.دشاب اعد  نآ  دوخ  ارهاظ  ، تایاور

رد زور  نیا  رد  دیاب  هک  تسا  هدرک  لقن  ییاعد  زامن و  تعکر  راهچ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نانـس  نب  هّللا  دبع  زا  یـسوط  خیش 
هک تسا  هتـسیاش  زین  دـنک و  عوجر  داعملا  داز  هب  تسا  بلاـط  هکره  ، نیدرکن رکذ  راـصتخا  رطاـخ  هب  اـم  ، دروآ اـجب  تشاـچ  تقو 
هب دننک  راطفا  رـصع  زا  سپ  ، زور رخآ  رد  و.دنیامن  كاسما  ندیماشآ  ندروخ و  زا  ، دـننک هزور  دـصق  هکنآ  یب  زور  نیا  رد  نایعیش 

تئیه هب  ،و  دنـشوپب هزیکاپ  ياه  هاج  ،و  ذیذل ياهاذغ  لثم  هن  ، اهنآ لاثما  ریـش و  ای  تسام  دنام  ، دنروخ یم  تبیـصم  لها  هک  ییاذـغ 
مهن زور  هک  تسا  نآ  رتهب  : هدومرف داعملا  داز  رد  سلجم  ۀمّالع  ،و  دننزب الاب  ار  اهنیتسآ  ،و  دـنیاشگب ار  اه  همگد  تحبیـصم  نابحاص 

هب ،و  دنتـــشاد یم  هزور  ترـــضح  نآ  لـــتق  رب  تتامـــش  تــکرب و  يارب  ار  زور  ود  نــیا  هــّیما  ینب  اریز  ، دریگن هزور  ار  مــهد  و 
قیرط زا  ،و  دنا هداد  تبـسن  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هب  ار  اهنآ  ةزور  ،و  زور ود  نیا  تلیـضف  رد  رایـسب  ثیداحا  ، غورد
هنعللا مهیلع  هّیما  ینب  زین  و.هدـش  دراو  اروشاع  زور  هژیو  هب  زور  ود  نیا  هزور  تّمذـم  رد  يرایـسب  ثیداحا  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها 

: هدش تیاور  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  زا  رطاخ  نیا  هب  ! دندومن یم  هریخذ  اروشاع  زور  رد  ار  لاس  هقوذآ  تکرب ، يارب 

ار وا  ترخآ  اـیند و  جـئاوح  یلاـعت  قح  ، دورن يراـک  لاـبند  هب  ،و  دـنک كرت  اروشاـع  زور  رد  ار  دوـخ  جـئاوح  رد  ندیـشوک  هکره 
وا یلاحـشوخ  رورـس و  يداش و  زور  ار  تمایق  زور  یلاعت  قح  ، دشاب وا  ۀیرگ  هودنا و  تبیـصم و  زور  ، اروشاع زور  هکره  دروآرب و 

، دنادرگ

ص:458

 ( ناسآ شراگن  نانجلا (  حیتافم  دیدج  www.Ghaemiyeh.comبختنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1215زکرم  هحفص 537 

http://www.ghaemiyeh.com


دیامن هریخذ  يزیچ  دوخ  لزنم  يارب  زور  نآ  رد  ،و  دمان تکرب  زور  ار  اروشاع  زور  هکره  ، دوش نشور  ام  هب  تشهب  رد  شا  هدـید  و 
روـشحم هـنعللا  مـهیلع  دیعــس  نـب  رمع  ،و  داـیز نـب  هـّللا  دـیبع  دـیزی و  اـب  تماـیق  زور  ،و  دـنکن كراـبم  وا  يارب  ار  هریخذ  نآ  ادـخ 

لها ،و  دـشاب تبیـصم  هحون و  هیرگ و  رد  هکلب  ، ددرگن ایند  ياهراک  زا  يراک  لوغـشم  اروشاع  زور  رد  دـیاب  ناـسنا  نیارباـنب.ددرگ 
نیرتزیزع گوس  رد  هک  نانچ  ، دنـشاب يراوگوس  متام و  لوغـشم  ،و  دنراد اپب  ار  ترـضح  نآ  يازع  هک  دـهد  روتـسد  ار  دوخ  ۀـناخ 

رخآ رد  ،و  دنزرو كاسما  ندـیماشآ  ندروخ و  زا  ، دـننک هزور  دـصق  هکنآ  یب  زور  نآ  رد  ،و  دـنوش یم  لوغـشم  دوخ  ماوقا  دالوا و 
هتشاد بجاو  ةزور  زور  نآ  صوصخ  رد  هکنآ  رگم  ، دنریگن لماک  هزور  ،و  دشاب یبآ  هعرج  هب  هچرگ  دننک  راطفا  رصع  زا  سپ  زور 

وهل هب  ،و  دیشاگن هدنخ  هب  بل  ،و  دنکن هریخذ  هقوذآ  دوخ  ۀناخ  رد  زور  نآ  رد  ،و  دشاب هدش  بجاو  وا  رب  نآ  لثم  ای  رذن  هب  هک  ، دشاب
تـسرف تنعل  ( داب وا  رب  دورد  ) نیـسح نالتاق  رب  دـنوادخ  : دـیوگب دـنک و  تنعل  ار  ترـضح  نآ  نالتاق  هبترم  رازه  ،و  دزادرپن بعل  و 

هب غورد  هب  ،و  تسا یلعج  همه  تساروشاع  زور  تلیـضف  رد  هک  یثیداـحا  هک  ، دوش یم  مولعم  راوگرزب  نیا  مـالک  زا  : دـیوگ فلؤم 
ّنا مهّللا  ) اروشاع ترایز  زا  تمسق  نیا  حرش  رد  رودصلا  ءافش  » باتک بحاص.دنا  هداد  تبسن  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  ترـضح 
هجو دـنچ  رب  نومیمان  زور  نیا  هب  هّیما  ینب  كّربت  ، هکنآ شا  هصالخ  ، هداد طـسب  ماـقم  نیا  رد  ار  نخـس  هّیما  ونب  هب  تکربت  موی  اذـه 

،و قزر تعسو  تداعس و  ۀیام  رگید  لاس  ات  ار  هقوذآ  نآ  ،و  دندرمش ّبحتـسم  زور  نیا  رد  ار  هقوذآ  اذغ و  ندرک  هریخذ  : لّوا : تسا
هدـش دراو  رّرکم  یهن  بلطم  نیا  زا  ، ناشیا هب  ضیرعت  باب  زا  ، مالّـسلا مهیلع  تیب  لها  راـبخا  رد  هک  ناـنچ  ، دنتـسناد یگدـنز  هاـفر 
موسر ،و  هحفاصم ،و  نخان نتفرگ  ،و  براش ندرک  هاتوک  ،و  ساـبل ندرک  ون  ،و  لاـیع رب  قزر  ۀعـسوت  زا  ، تسا دـیع  مسارم  هماـقا  : مود

.تسا يراج  نآ  رب  ناشیا  ناوریپ  هّیما و  ینب  شور  هار و  هک  ، دیع رگید 

.دنا هدرک  لعج  نآ  تلیضف  رد  يرایسب  رابخا  هک  ، زور نیا  هزور  هب  مازتلا  : موس

لعج و اب  ، زور نیا  رد  راک  نیا  يارب  ،و  دـنا هتـسناد  ّبحتـسم  كرابم  يزور  ناونع  هب  ار  زور  نیا  رد  ار  جـئاوح  بلط  اعد و  : مراهچ
نانچ ، دوش هبتشم  راک  ،و  سبتلم رما  ات  ، دندومن نایصاع  میلعت  ، هدرک قیفلت  دنچ  ییاهاعد  ،و  دنا هتخاس  یلئاضف  بقانم و  ، ارتفا ،و  عضو

دننک یم  دای  زور  نیا  رد  یفرش  هلیسو و  ربمایپ  ره  يارب  ، دنناوخ یم  دوخ  ياهرهش  رد  زور  نیا  رد  هک  يا  هبطخ  رد  هک 
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هک نانچ  ، نایدوهی راد  زا  یـسیع  نتفای  تاجن  ،و  نوعرف نایرگـشل  ندش  قرغ  ، حون هنیفـس  ارقتـسا  ، دورمن شتآ  ندش  شوماخ  دننام 
یم لـتق  هب  مهد  زور  رد  مّرحم  رد  ار  دوخ  ربماـیپ  رـسپ  تّما  هّللا  :و  دومرف هک  مدینـش  راّـمت  مثیم  زا  هک  تسا  هدرک  لـقن  هّیکم  ۀـلبج 

یلاـعت يادـخ  ملع  رد  ،و  تسا یندـش  راـک  نیا  اـنامه  ،و  دـنهد یم  رارق  تـکرب  زور  ار  زور  نـیا  قـح  نانمـشد  هـنیآره  ،و  دـنناسر
: متفگ : دیوگ یم  هّلبج.هدیسر  نم  هب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  میالوم  زا  هک  يدهع  هب  مناد  یم  ار  نآ  نم  ،و  هتشذگ

زور هک  دننک  یم  لعج  یثیدح  : دومرف تسیرگ و  مثیم  ؟ دنهد یم  رارق  تکرب  زور  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  تداهش  زور  مدرم  هنوگچ 
یم نامگ  ،و  تفریذپ هجحلا  وذ  رد  ار  مدآ  ۀبوت  ادخ  هکنیا  اب  ، درک لوبق  نآ  رد  ار  مدآ  ۀـبوت  یلاعت  يادـخ  هک  تسا  يزور  اروشاع 

مکـش زا  ار  سنوی  هدـعقلاوذ  رد  ادـخ  هک  یلاحرد  ، دروآ نوریب  یهاـم  مکـش  زا  ار  سنوی  ادـخ  هک  تسا  يزور  اروشاـع  هک  دـننک 
زور رد  هعقاو  نیا  هکنیا  اب  ، تفرگ رارق  يدوج  هوک  رب  حون  یتشک  هک  تسا  يزور  ، زور نیا  دـننک  یم  نامگ  و  دروآ ، نوریب  یهاـم 
عیبر رد  هثداح  نیا  هک  یلاحرد  ، تفاکش یـسوم  يارب  ار  ایرد  ادخ  هک  تسا  يزور  دننک  یم  نامگ  ،و  هداد خر  هّجحلا  وذ  مهدجیه 

تّوبن و ياـه  هناـشن  زا  تقیقح  رد  تسا و  هدـمآ  مثیم  ربـخ  رد  هک  دـیکأت  حیرـصت و  همه  نیا  اـب  تروص  ره  رد  تسا  هدوب  لوـالا 
عقاو اـب  قباـطم  نآ  نومـضم  ،و  هتـشاذگ راـیتخا  رد  ار  ینیقی  راـبخا  هنوـگ  نیا  هک  ، تـسا هعیـش  ۀـقیرط  تیناّـقح  رب  لـیلد  ،و  تماـما

.تسا سوسحم 

نایم هب  شرکذ  دـنا  هدوب  لفاغ  هک  ناربخیب  زا  یـضعب  ياهباتک  رد  ،و  هدـش قیفلت  ، بیذاکا نیا  قبط  رب  ییاـعد  هک  تسا  بیاـجع  زا 
: تسا نیا  اعد  نآ  تسا و  مارح  تعدب و  اعد  نآ  ندناوخ  هتبلا  ،و  هدش هداد  ماوع  تسد  هب  هدمآ و 

يدونشخ و ّدح  رس  ،و  شناد تیاهن  ،و  وزارت يرپ  هب  ادخ  تسا  هّزنم  ، تسا یگـشیمه  شا  ینابرهم  رایـسب و  شتمحر  هک  ادخ  مان  هب 
ةدنرب الاب  يا  ، اروشاع زور  رد  مدآ  هبوت  ةدنریذپ  يا  : دیوگب دتـسرف و  تاولـص  هبترم  هد  : دراد نینچ  رطـس  هس  ود  زا  سپ.شرع  نزو 

يدوج رب  حون  یتشک  ةدنهد  مارآ  يا  ، اروشاع زور  رد  نامسآ  هب  سیردا 
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...اروشاع زور  رد  شتآ  زا  میهاربا  سردایرف  يا  ، اروشاع زور  رد 

هیما ینب  ملظ  ندرک  لعج  نیا  اب  هدرک و  لعج  اهنیا  لاثما  ای  طقـسم  جراوخ  ای  ، هنیدم ياهیبصان  زا  یکی  ار  اعد  نیا  هک  تسین  کش 
ندرک دای  تسا  راوازس  اروشاع  زور  نایاپ  رد  تروص  ره  رد  رودصلا  ءافش  باتک  بحاص  مالک  صیخلت  نایاپ  ، هدناسر لامک  هب  ار 

نانمـشد ریـسا  البرک  نیمزرـس  رد  ، تقو نیا  رد  هک  ترـضح  نآ  لافطا  نارتخد و  مالّـسلا و  هیلع  ادهّـشلادّیس  ترـضح  لـها  لاـح 
بات ار  ملق  ،و  دـنکن روطخ  يا  هدـیرفآ  چـیه  رطاخ  رد  هک  ، تشذـگ ناـشیا  رب  یبئاـصم  دـندوب و  لوغـشم  هیرگ  نزح و  هب  ،و  هتـشگ

: هدورس هکره  هدورس  وکین  هچ  و.دشابن  نآ  نتشون 

نایم * ددرگ هدرپ  سپ  ، دوش ناور  مکـشا  ناروآدای * يروآدای  يارب  لامجا  تروص  هب  * مسیونب ار  نآ  مهاوخب  رگا  تسا  يا  هعجاف 
نیمز و تبیصم  نآ  رب  مدشن * هتشرس  گنس  زا  نم  ادخ  هب  دنگوس  * هک یمحر  نم  رب  دیوگ  ملد  باتک * تاحفص  اهمـشچ و  هاگن 

مناجب شتآ  هدز  شریوصت  هک  مناوتان  مغ  نیا  ریرحت  زا  نم  رابنوخ * يا  هیرگ  دشاب  یم  ود  نآ  نیب  ام  هچره  *و  تسیرگ نامسآ 

ندید دننام  دوب  یک  ندینش  ندینش  زا  دشابن  تقاط  ارت 

، نک مالس  مالّسلا  مهیلع  ءادهشلا  دّیس  هّیرذ  زا  ناماما  ریاس  یبتجم و  ماما  ارهز و  همطاف  یضترم و  یلع  ادخ و  لوسر  هب  زیخرب  سپ 
: ناوخب ار  ترایز  نیا  ،و  وگب تیزعت  نایرگ  مشچ  هتخوس و  لد  اب  هاکناج  بئاصم  نیا  رب  ار  ناشیا  و 

رب مالس  ، ادخ تسود  میهاربا  ثراو  يا  وت  رب  مالس  ، ادخ ربمایپ  حون  ثراو  يا  وت  رب  مالـس  ، ادخ ةدیزگرب  ، مدآ ثراو  يا  وت  رب  مالس 
مالس ، ادخ نخسمه  یسوم  ثراو  يا  وت 
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مالس ، ادخ ّیلو  نانمؤم  ریما  یلع  ثراو  يا  وت  رب  مالس  ، ادخ بوبحم  دّمحم  ثراو  يا  وت  رب  مالس  ، ادخ حور  یـسیع  ثراو  يا  وت  رب 
ةدنهد میب  ةدنهد و  تراشب  دنزرف  يا  وت  رب  مالس  ، ادخ لوسر  دنزرف  يا  وت  رب  مالـس  ، ادخ لوسر  ةداون  دیهـش  نسح  ثراو  يا  وت  رب 

ادخ ةدیزگرب  يا  وت  رب  مالس  ، هّللا دبع  ابا  يا  وت  رب  مالس  ، نایناهج ناوناب  يوناب  همطاف  دنزرف  يا  وت  رب  مالس  ، نانیشناج ياقآ  دنزرف  و 
وت رب  مالس  ، دشن هتفرگ  تنوخ  ماقتنا  هک  ییاهنت  يا  وت  رب  مالس  ، ادخ نوخ  دنزرف  ادخ و  نوخ  يا  وت  رب  مالس  ، ادخ ةدیزگرب  دنزرف  و 
نم زا  ، دندش دراو  تنارئاز  هارمه  ،و  دندیزگ تماقا  تراوج  رد  ،و  دندمآ دورف  تناتسآ  هب  هک  یحاورا  رب  و  كاپ ، امنهار و  ماما  يا 

یگمه رد  ناناملـسم و  نانمؤم و  نایم  رد  يراوگوس  ،و  دش گرزب  وت  يازع  انامه  ، تساپرب زور  بش و  ات  ،و  ما هدنز  ات  مالـس  وت  رب 
رب ادـخ  تاّیحت  تاکرب و  اهدورد و  ، میدرگ یم  زاب  وا  يوس  هب  میب و  ادـخ  زا  ام  همه  ، تشگ میظع  نیمز  ناـنکاس  اهنامـسآ و  لـها 

حور وت و  حور  رب  ناشیا و  رب  ،و  میالوم يا  وت  رب  مالس  ، نانآ ۀتفایهر  يامنهار  نادنزرف  رب  ،و  تبیجن هزیکاپ و  كاپ و  ناردپ  رب  ،و  وت
يا ، هّللا دبع  ابا  يا  میالوم  يا  ، وت رب  مالس  ، نکفیب نانآ  رب  ناحیر  حور و  يدونشخ  تمحر و  ایادخ.ناشکاخ  رب  تکاخ و  رب  ،و  نانآ

ءایبنا متاخ  دنزرف 
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ردپ يا  ، دیهـش ردارب  يا  دیهـش ، دـنزرف  يا  ، دیهـش يا  وت  رب  مالـس  ، نایناهج ناوناب  يوناب  دـنزرف  يا  ،و  نانیـشناج ياقآ  دـنزرف  يا  و 
رایـسب و ّتیحت  ، تقو همه  رد  ،و  تقو نیا  رد  و  زور ، نیا  رد  ،و  تعاس نیا  رد  ، ناسرب وا  ترـضح  هب  نم  بناـج  زا  ایادـخ  ، نادـیهش
بش و یگتسویپ  هب  ، هتسویپ یمالـس  ، وت اب  ناگدش  دیهـش  رب  نایناهج و  ياقآ  دنزرف  يا  وت ، رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  مالـس و  ، مالس

نادیهش رب  مالس  ، دیهش نانمؤم  ریما  دنزرف  ساّبع  رب  مالس  دیهش ، نیسح  دنزرف  یلع  رب  مالس  ، دیهش ّیلع  دنزرف  نیسح  رب  مالـس  ، زور
رفعج نادنزرف  زا  نادیهش  رب  مالس  ، نیسح نادنزرف  زا  نادیهش  رب  مالس  ، نسح نادنزرف  زا  نادیهش  رب  مالـس  ، نانمؤم ریما  نادنزرف  زا 

رایسب و ّتیحت  نم  بناج  زا  ،و  تسرف دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  ایادخ.نانمؤم  زا  نانآ  هارمه  نادیهش  همه  رب  مالـس  ، لیقع و 
وت رب  مالس  ، دنادرگ وکین  نیسح  تدنزرف  تبیصم  رد  ار  تا  ییابیکش  ادخ  ، ادخ لوسر  يا  وت  رب  مالس  ناسرب  ناشیا  هب  ناوارف  مالس 
رد ار  تا  ییابیکـش  ادخ  ، نانمؤم ریما  يا  وت  رب  مالـس  ، دنادرگ وکین  نیـسح  تدـنزرف  تبیـصم  رد  ار  تا  ییابیکـش  ادـخ  ، همطاف يا 

نیسح تردارب  تبیصم  رد  ار  تا  ییابیکش  ادخ  ، یبتجم نسح  يا  دّمحم  ابا  يا  وت  رب  مالس  دنادرگ ، وکین  نیسح  تدنزرف  تبیـصم 
نامهم و ره  يارب  ، ماوت هب  هدـنهانپ  ،و  ادـخ هب  هدـنهانپ  ،و  وت نامهم  ادـخ و  نامهم  نم  هّللا  دـبع  ابا  يا  نم  يـالوم  يا  ، دـنادرگ وکین 

نم ییاریذپ  ، تس ییاریذپ  يا  هدنهانپ 
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کیدزن و اعد و  ياونش  وا  انامه  ، دنک مبیـصن  ار  خزود  شتآ  زا  يدازآ  هک  ، یهاوخب رترب  هّزنم  يادخ  زا  هک  ، تسا نیا  تقو  نیا  رد 
.تسا هدننک  تباجا 

[ مجنپ تسیب و  زور  تبسانم  ]

لاس  ] اهقفلا هنـس  ار  لاس  نآ  هک  جـنپ  دون و  لاس  مهدزاود  زور  ای  ، راهچ دون و  لاس  رد  املع  زا  یعمج  ۀـتفگ  هب  : مجنپ تسیب و  زور 
.درک تلحر  ایند  زا  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ترضح  ، دنتفگ یم  [ ناهقف

رفص هام  لامعا  : متشه لصف 

هراشا

ندناوخ نداد و  هقدص  زا  رتهب  يزیچ  ینمی  دب  تسوحن و  عفر  يارب  تسا و  ینمی  دـب  تسوحن و  هب  فورعم  هام  نیا  هک  شاب  هاگآ 
وا ریغ  ضیف و  ثّدـحم  هک  نانچ  ، دـنامب ظوفحم  ، هام نیا  ۀـلزان  ياـهالب  زا  دـهاوخب  یـسک  رگا  تسین و  هدراو  تاذاعتـسا  اـهاعد و 

: دناوخب هترم  هد  زور  ره  ، دنا هدومرف 

تناگدیرفآ رهش  زا  ارم  ، هتـشگ راوخ  تمظع  ربارب  رد  تناگدیرفآ  همه  ، زیزع يا  ، زیزع يا  ، زیزع يا  ، رفیک تخـس  ،و  ورین تخـس  يا 
زا نـم  ، وــت یهّزنم  ، تـسین وــت  زج  يدوــبعم  هـک  يا  ، نـک نوزفا  يا  ، شخب تــمعن  يا  ، راــکابیز يا  ، راــکوکین يا  ، نــک تیاــفک 

نیا ،و  میداد تاجن  هودـنا  زا  [ یهام لد  زا  سنوی  ترـضح  ییاهر  هب  هراـشا  ] ار وا  ،و  میدرک باجتـسم  ار  شیاـعد  سپ  ، مناراـکمتس
ییاعد هام  نیا  لاله  يارب  سوواط  نبا  دّیـس.شا  هزیکاپ  كاپ و  نادناخ  دّـمحم و  رب  ادـخ  دورد  میهد ، یم  تاجن  ار  نانمؤم  نینچ 

.هدرک تیاور 

[ لّوا زور  تبسانم  ]

دّیـس ترـضح  كرابم  رـس  یلوق  هب  مکی  تصـش و  لاس  رد  زور  نیا  رد  ،و  تفرگرد نیفـص  گنج  متفه  یـس و  لاـس  رد  : لّوا زور 
یم هزات  اه  هّصغ  نا  رد  هک  تسا  يزور  نآ  ،و  دـنداد رارق  دـیع  ار  زور  نآ  هّیما  ینب  ،و  دـندرک قشمد  دراو  ار  مالّـسلا  هیلع  ءادهـشلا 

.دوش

دوخ ياهدیع  زا  ماش  رد  هّیما  ینب  * دندروآ باسحب  ار  نآ  هک  دوب  ییاهمتام  قارع  رد 
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.دش دیهش  یلع  نب  دیز  کی  تسیب و  دص و  لاس  رد  ، موس زور  رد  یلوق  هب  زور و  نیا  رد  و 

[ موس زور  لمع  ]

تسا بحتسم  زامن  تعکر  ود  ندناوخ  زور  نیا  رد  هک  تسا  هدرک  لقن  هیماما  ام  باحـصا  ياهباتک  زا  سوواط  نبا  دّیـس  : موس زور 
هبترم دـص  مالـس  زا  سپ  هدـناوخ و  دـیحوت  دـمح و  ياه  هروس  مود  تعکر  رد  انحتف و  انا  دـمح و  ياـه  هروس  لوا  تعکر  رد  هک 

.دهاوخب ار  دوخ  تجاح  هاگنآ  ، دیوگب رافغتسا  هبترم  دص  نایفس و  یبا  لا  نعلا  ّمهّللا  هبترم  دص  ،و  تاولص

[ متفه زور  تبسانم  ]

مهاجنپ لاس  رد  متشه  تسیب و  زور  رد  : یسوط خیش  ینیلک و  خیش  لوق  هب  یفرط  زا  نارگید و  یمعفک و  دیهش و  لوق  هب  : متفه زور 
نیب یلزنم  «) اوبا » رد (ع) رفعج نب  یسوم  ترضح  تدالو  لاس 128  رد  زور  نیا  رد  [و  .دش عقاو  مالّسلا  هیلع  یبتجم  ترضح  تداهش 

[ فلؤم زا.داتفا  قافتا  ( هنیدم هکم و 

([ نیعبرا زور  ) متسیب زور  لمع  ]

،و هنیدم هب  ماش  زا  مالّسلا  هیلع  نیسح  ترضح  ةداوناخ  تشگزاب  زور  یـسوط  خیـش  دیفم و  خیـش  لوق  هب  نیعبرا و  زور  : متـسیب زور 
زا سپ  ترضح  نآ  رئاز  نیتسخن  رباج  ،و  تسا مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  يارب  البرک  هب  يراصنا  هّللا  دبع  نب  رباج  دورو  زور 

مالّسلا هیلع  يرگـسع  ترـضح  زا.تسا  ّبحتـسم  زور  نیا  رد  مالّـسلا  هیلع  ءادهـشلا  دّیـس  ترـضح  ترایز  ،و  تسا ناشیا  تداهش 
: هدش تیاور 

هب رتشگنا  ، نیعبرا ترایز  ، زور بش و  رد  هلفان  بجاو و  ياهزامن  تعکر  کی  هاجنپ و  ندروآ  اجب  : تسا زیچ  جـنپ  نمؤم  ياه  هناشن 
« بیذـهت » باـتک رد  خیـش  « میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب  » نتفگ دـنلب  ،و  نتـشاذگ كاـخ  رب  ار  نیبـج  هدجـس  رد  ،و  ندومن تسار  تسد 

هحفص ] .دروآ میهاوخ  تارایز  باب  رد  هّللا  ءاش  نا  ام  هک  هدرک  لقن  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ار  زور  نیا  صاخ  ترایز  « حابصم و«
[722

[ متشه تسیب و  زور  تبسانم  ]

املع ۀمه  قاّفتا  هب  تافو  زور  ،و  تسا ( هیلع همالس  هّللا و  تاولـص  ) ایبنا متاخ  ترـضح  تافو  زور  مهدزای  لاس  : متـشه تسیب و  زور 
مدرم هّکم  رهش  رد  لاس  هدزیس  ، دش تلاسر  هب  ثوعبم  یگلاس  لهچ  رد.دنتشاد  لاس  هس  تصش و  تافو  ماگنه  ،و  هدوب هبنشود  زور 

ار شطونح  لسغ و  ، تفر ایند  زا  يرجه  مهد  لاس  رد  ،و  درک ترجه  هنیدم  هب  یگلاس  هسو  هاجنپ  ّنس  رد  ، دـناوخ یتسرپادـخ  هب  ار 
نا رب  ماما  نودب  هتـسد و  هتـسد  باحـصا  هگنآ  ، دراذـگ زامن  شرّهطم  ندـب  رب  نفک  لسغ و  زا  سپ  ،و  دوب راد  هدـهع  نینمؤملا  ریما 
نفد دوب  هتفر  ایند  زا  هک  يا  هطقن  نامه  رد  ، هرهاط ةرجح  رد  ار  ترضح  نآ  مالّسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  سپس  ، دندناوخ زامن  ترـضح 

.درک
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: تفگ دمآ و  نم  يوس  هب  مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  ، میدش غراف  ربمایپ  نفد  زا  هک  ینامز  : هدش تیاور  کلام  نب  سنا  زا 
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: دومرف تسیرگ و  سپس  ، دیزیرورف كاخ  ادخ  ربمایپ  ةرهچ  رب  درک  یهارمه  امش  ناور  ناج و  هنوگچ 

: هدش هدورس  ابیز  هچ  یکیدزن  تراگدرورپ  هب  ردقچ  ، مردپ * يداد خساپ  دناوخ  ارف  ار  وت  هک  ار  تراگدرورپ  ، مردپ

يا هچ  زا  نیشن  كاخ  يا  هن  كاخ  يا  هچ  زا  نیمز  ریز  ناهج  ود  يا 

: دومرف داهن و  ناگدید  رب  ،و  تفرگ رب  ار  رّهطم  دقرم  نآ  كاپ  كاخ  زا  یتشم  ، ناوناب يوناب  نآ  ، ربتعم تیاور  هب 

دوب هدمآ  اهزور  رب  * اهنآ رگا  هک  دمآ  دورف  یبئاصم  نم  رب  دیوبن * ار  اهرطع  نامز  ناباپ  ات  هکنیا  *؟ تسیچ دـمحا  كاخ  هدـنیوب  رب 
ردپ هیثرم  رد  ار  راعـشا  نیا  مالّـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هک  تسا  هدرک  لقن  « میظعلا ّرد  » باتک رد  یماش  فسوی  خیـش  دندش  یم  بش 

: دومرف

رگا هک  تخیر  ورف  یبئاـصم  نم  رب  يدینـش *  یم  ارم  يادـص  داـیرف و  رگا  * وـگب هدـش  ناـهنپ  كاـخ  ياـه  هدوـت  ریز  رد  هکنآ  هب 
شکروج وا  مدیسرت و  یمن  متـس  زا  هک  * متـشاد یتیامح  دّمحم  ۀیاس  رد  نم  انامه  دندش * یم  بش  دوب  هتخیر  ورف  اهزور  رب  * اهنآ

هب يرمق  رگا  منک * عفد  ما  هماج  اب  ار  مرگمتس  مزیهرپ و  یم  دوخ  رب  * متس زا  منک و  عضاوت  تسپ  صخـش  يارب  زورما  اما  دوب * نم 
ار کشا  ياه  هناد  *و  مهد یم  رارق  مسنوم  وت  زا  سپ  ار  هودـنا  میرگب * يراسخاش  رب  هّصغ  زا  زور  رد  نم  * دـنک هیرگ  شهاگنابش 

مدنبن درگ  وت  رجح  رد 
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[ هام رخآ  زور  تبسانم  ]

عقاو دولآرهز  روگنا  ببس  هب  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  تداهش  ، ریثا نبا  یـسربط و  خیـش  لوق  هب  هس  تسیود و  لاس  : هام رخآ  زور 
.دش

رارق سوط  نیمزرـس  رد  دابانـس  ۀیرق  رد  هبطحق  نب  دیمح  ۀناخ  رد  شفیرـش  ربق  ،و  دوب لاس  جنپ  هاجنپ و  شکرابم  نس  تقو  نآ  رد 
.تسا هناخ  نآ  رد  مه  دیشرلا  نوراه  ربق  هک  ، تفرگ

لوالا عیبر  هام  لامعا  : مهن لصف 

[ لّوا بش  تبسانم  ]

بـش نآ  رد  ،و  دوب هرّونم  ۀنیدم  هب  هّمظعم  هّکم  زا  هلآ  هیلع و  هّللا و  یّلـص  ادـخ  لوسر  ترجه  أدـبم  ، تثعب مهدزیـس  لاس  : لّوا بش 
زا ،و  دیباوخ ترـضح  نآ  ياج  هب  دوخ  ناج  ندرک  ادف  يارب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  ،و  دندش ناهنپ  روث  راغ  رد  ناشیا 

مامت هب  هلآ  هیلع و  هّللا و  یّلـص  ادخ  لوسر  اب  ار  شیوخ  يردارب  تاساوم و  دوخ و  لضف  ،و  درکن اورپ  نیکرـشم  لیابق  ياهریـشمش 
.دش لزان  شنأش  رد  ّللا »

�
ِه ِتا�ضْرَم  َءا�ِغْتبا  ُهَسْفَن  يِرْشَی  ْنَم  ّنلا 

�
ِسا َنِم  َو  : » ۀمیرک ۀیآ  ،و  تخاس راکشآ  نایناهج 

[ لّوا زور  لمع  ]

و دنرادب ، هزور  تسا  ّبحتسم  ، امهیلع هّللا  تاولص  نینمؤملا  ریما  ادخ و  لوسر  یتمالس  تمعن  رکش  يارب  ، دنا هدومرف  املع  : لّوا زور 
هب زور  نیا  رد  هدومرف و  تیاور  ییاعد  زور  نیا  يارب  « لابقا » باتک رد  دّیس  ، تسا بسانم  رایسب  زور  نیا  رد  راوگرزب  ود  نآ  ترایز 
نآ يراـمیب  يادـتبا  دـیاش  تسا و  متـشه  زور  روهـشم  لوق  یلو  ، تفاـی تاـفو  مالّـسلا  هیلع  يرگـسع  ترـضح  یمعفک  خیـش  لوق 

.تسا هدوب  يزور  نینچ  رد  ترضح 

[ متشه زور  تبسانم  ]

هب هیلع  هّللا  تاولص  رمالا  بحاص  ترضح  ،و  دش عقاو  مالّسلا  هیلع  يرگسع  ترـضح  تداهـش  تصـش  تسیود و  لاس  : متـشه زور 
.تسا بسانم  رایسب  زور  نیا  رد  راوگرزب  ود  نیا  ترایز  ، دیدرگ لیان  تماما  لیلج  بصنم 

([ مالسلا هیلع  نامزلا  بحاص  ترضح  تماما  لوا  ) مهن زور  لامعا  ]

یتـیاور رد.هدـش  رکذ  دوـخ  ياـج  رد  هک  تسا  یلـصفم  حرـش  نآ  يارب  ،و  تسا رقب  دـیع  زور  ،و  تسا گرزب  دـیع  زور  : مـهن زور 
ندوـمن ماـعطا  : تسا ّبحتـسم  زور  نیا  رد  : دـنا هتفگ  و.دوـش  یم  هدـیزرمآ  شناـهانگ  ، دـنک قاـفنا  يزیچ  زور  نیا  رد  هکره  : هدـمآ

قح تدابع  رکـش و  ،و  ون ياه  هماج  ندیـشوپ  ،و  لایع لها و  رب  هقفن  رد  نداد  هعـسوت  ،و  ناـشیا ندـنادرگ  دونـشخ  ،و  نمؤم ناردارب 
مالّـسلا هیلع  يرگـسع  ماما  تداهـش  هام  متـشه  زور  نوچ  ،و  تسا یفیرـش  رایـسب  زور  ،و  اهمغ ندش  فرطرب  زور  ، زور نیا  ،و  یلاعت
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هدوب
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.دوب دهاوخ  شتفارش  دیزم  ببس  ، تسا ادف  نیملاعلا  حاورا  نامزلا  بحاص  ترضح  تماما  لوا  زور  ، زور نیا  و 

[ مهدزاود زور  لمع  تبسانم و  ]

،و هدوب زور  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هّللا و  یّلص  ادخ  لوسر  تدالو  ، هّماع نیب  روهـشم  ،و  يدوعـسم ،و  ینیلک بانج  لوق  هب  : مهدزاود زور 
هبترم هس  مود  تعکر  رد  نورفاک و  ةروس  هبترم  هس  دـمح  ةروس  زا  سپ  لوا  تعکر  رد  هک  تسا  ّبحتـسم  زاـمن  تعکر  ود  نآ  رد 
نینچ رد  : هدومرف خیـش  ،و  دـندش دراو  هنیدـم  هب  هلآ  هیلع و  هّللا و  یّلـص  ادـخ  لوسر  زور  نیا  رد  ،و  دوش یم  هدـناوخ  دـیحوت  ةروس 

.دیسر نایاپ  هب  ناورم  ینب  تموکح  ود  یس و  دص و  لاس  رد  يزور 

[ مهدراهچ زور  تبسانم  ]

دیزی هک  تسا  هدمآ  لوّدلا  رابخا  باتک  رد  ، تفاتش خزود  تاکرد  يوس  هب  هیواعم  نب  دیزی  راهچ  تصش و  لاس  رد  : مهدراهچ زور 
و دـندرپس ، كاخ  هب  ریغـص  باب  رد  ،و  دـندروآ قشمد  هب  ار  شدـیلپ  ةزانج  ، تفر اـیند  زا  ناروح  هقطنم  رد  بنجلا  تاذ  يراـمیب  هب 

تموکح هاـم  هن  لاـس و  هس  ،و  هدوب لاـس  تفه  یـس و  گرم  ناـمز  رد  وا  نس  ، تسا هلاـبز  نتـشابنا  لّـحم  نونکا  مه  شربـق  لـحم 
، یهتنا ، درک

[ مهدفه بش  تبسانم  ]

نینچ رد  هک  هدرک  لقن  دّیـس  ،و  تسا یکرابم  رایـسب  بش  هلآ و  هیلع و  هّللا و  یّلـص  ایبنا  متاخ  ترـضح  تدالو  بش  : مهدـفه بش 
.دش عقاو  ترضح  نآ  جارعم  ، ترجه زا  شیپ  لاس  کی  یبش 

[ مهدفه زور  لامعا  ]

هراشا

هلآ هیلع و  هّللا و  یّلص  هّللا  دبع  نب  دّمحم  ایبنا  متاخ  ترـضح  تداعـس  اب  تدالو  زور  ، هّیماما ياملع  نیب  روهـشم  رب  انب  : مهدفه زور 
ملاع رد  جرف  عولط  ماگنه  هعمج  زور  رد  ، ترضح نآ  دوخ  ۀناخ  رد  ، همظعم هّکم  رد  شتداعـس  اب  تدالو  هک  تسا  فورعم  ،و  تسا

،و هدرک دای  لداع  ناوریش  ونا  ناونع  هب  ناوریش  ونا  زا  باتک  نتم  رد  ( هر ) سابع خیش  جاح  موحرم  ] ناوریش ونا  تنطلـس  مایا  رد  لیفلا 
ۀمانهاش هژیو  هب  یخیرات  بتک  هب  هعجارم  اب  یلو  ، تسا هدرک  لقن  لوا  یـسلجم  زا  وا  تلادع  اب  هطبار  رد  ار  یهیجوت  نآ  ۀیـشاح  رد 

دص زور  هس  رد  ،و  هدوب ناریا  تلم  هب  نارگمتـس  ناربکتم و و  زا  تسرپ  شتآ  ناوریـش  ونا  هک  دیآ  یم  تسد  هب  انعم  نیا  یـسودرف 
هیجوـت مدرک و  يراددوـخ  لداـع  هملک  ندروآ  زا  ، تهج نیا  زا  تـشک  یعیجف  عـضو  هـب  ار  شیاهیراکمتـس  ناـفلاخم  زا  رفن  رازه 
ترـضح تدـالو  هس  داتـشه و  لاـس  رد  فیرـش  زور  نیا  رد  نینچمه  ،و  دـش عقاو  [ .ناـیراصنا.مناد یم  دودرم  مه  ار  لوا  یـسلجم 

.دیدرگ زور  نیا  تفارش  لضف و  ینوزف  ثعاب  ،و  داتفا قافتا  مالّسلا  هیلع  قداص 
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: تسا دراو  لمع  دنچ  نآ  يارب  تسا و  یفیرش  رایسب  زور  ، زور نیا  تروص  ره  رد 

[ لسغ : لّوا ]

.لسغ : لّوا

[ هزور : مود ]

ار لاس  کی  هزور  باوث  ادخ  ، درادب هزور  ، ار زور  نیا  هکره  هدـش  تیاور  ،و  تسا يرایـسب  تلیـضف  نآ  يارب  هک  نتفرگ  هزور  : مود
زاتمم هزور  تلیضف  هب  لاس  مامت  رد  هک  ، تسا يزور  راهچ  زا  یکی  ، زور نیا  ،و  دسیونب وا  يارب 
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.تسا

[ رود کیدزن و  زا  هلآ  هیلع و  هّللا و  یّلص  لوسر  ترضح  ترایز  : مّوس ]

.رود کیدزن و  زا  هلآ  هیلع و  هّللا و  یّلص  لوسر  ترضح  ترایز  : مّوس

[ مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  ترایز  : مراهچ ]

میلعت ملسم  نب  دّمحم  هب  ،و  هدرک ترایز  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  هک  یترایز  نامه  هب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترایز  : مراهچ
.دمآ دهاوخ  هّللا  ءاش  نا  تارایز  باب  رد  ،و  دنداد

[ ...تیفیک نیا  هب  زامن  تعکر  ود  ، دمآ الاب  زور  هک  یماگنه  : مجنپ ]

هبترم هد  ردـق و  ةروس  هبترم  هد  دـمح  ةروس  زا  سپ  ، تعکر ره  رد  هک  دروآ  اجب  زامن  تعکر  ود  ، دـمآ الاب  زور  هک  یماـگنه  : مجنپ
يا هدنز  وت  ایادخ  ] تومت ّیح ال  تنا  ّمهّللا  : دـناوخب ار  اعد  نیا  ،و  دنیـشنب دوخ  يّالـصم  رد  مالـس  زا  دـعب  ،و  دـناوخب دـیحوت  ةروس 

رت مهم  ار  راـصتخا  تاـعارم  ، مدـیدن موـصعم  هـب  یهتنم  ار  شدنـس  نوـچ  ، تـسا یطوـسبم  ياـعد  نـیا  ]و  يریمن زگره  هـک  یتـسه 
.دنک هعجارم  دامعلا  داز  هب  ، تسا ناهاوخ  هکره  ، مدید

[ ...روما نیا  ماجنا  : مشش ]

دهاشم ترایز  هب  ،و  دننک رورـسم  ار  نانمؤم  ،و  دـنیامنب تاریخ  قّدـصت و  ،و  دـنرادب گرزب  ار  زور  نیا  ناناملـسم  تسا  مزال  : مشش
زا یعمج  يراصن و  زا  يا  هفیاط  نم  : تسا هدومرف  ،و  هدومن رکذ  زور  نیا  تشادگرزب  موزل  زا  یحرـش  « لابقا  » رد دّیـس.دنور  هفّرـشم 

.متفای ار  ناناملسم 

ار ناشربمایپ  تدالو  زور  ناناملسم  هک  مدرک  بّجعت  ،و  دنتـشاد مالّـسلا  هیلع  یـسیع  تدالو  زور  زا  يا  هداعلا  قوف  تشادگرزب  هک 
تـشادگرزب زا  رت  هیاـم  یب  رایـسب  ار  نآ  هک  دـنهد  تیاـضر  هنوگچ  ، تسا تمظع  زا  هبترم  نیا  هب  ،و  تساـیبنا ۀـمه  نیرتـگرزب  هک 

!! دننک رازگرب  حیسم  تدالو  هب  تبسن  ، يراصن

رخآلا يدامج  لوالا و  يدامج  یناثلا و  عیبر  هام  لامعا  : مهد لصف 

هراشا

لاس یناـثلا  عیبر  هاـم  مهد  زور  : هدومرف دـیفم  خیـش  ،و  هدرک لـقن  ییاـعد  ، هاـم هس  نیا  زا  کـی  ره  لّوا  زور  يارب  سوواـط  نب  دـّیس 

 ( ناسآ شراگن  نانجلا (  حیتافم  دیدج  www.Ghaemiyeh.comبختنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1215زکرم  هحفص 551 

http://www.ghaemiyeh.com


هنارکش هب  تسا  ّبحتسم  ،و  تسا یکرابم  رایسب  فیرش  زور  هک  ، دندش ّدلوتم  مالّسلا  هیلع  يرگـسع  ترـضح  ود  یـس و  تسیود و 
اهیلع ارهز  همطاف  ترـضح  ترایز  لّوالا  يدامج  هام  مهدزناـپ  مهدراـهچ و  مهدزیـس و  زور  رد  ،و  دـنرادب هزور  گرزب  تمعن  نیا 
ردـپ زا  سپ  ترـضح  نآ  هک  تـسا  هدـش  دراو  حیحـص  تـیاور  رد  اریز  ، تـسا بساـنم  هموـلظم  نآ  گوـس  نتـشاد  اـپب  مالّـسلا و 
متفه تسیب و  رد  هلآ  هیلع و  هّللا و  یّلـص  ادـخ  لوسر  تافو  هک  روهـشم  رب  انب  ،و  دوبن هدـنز  زور  جـنپ  داـتفه و  زا  شیب  شراوگرزب 

حتف شش  یـس و  لاس  رد  هام  نیا  ۀمین  زور  رد  و.دشاب  هدش  عقاو  زور  هس  نیا  زا  یکی  رد  راوگرزب  يوناب  نآ  تافو  دیاب  ، هدوب رفص 
ماما ود  ره  نیا  ترایز  زور  نیا  رد  ،و  دش عقاو  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ترضح  تدالو  ،و  تشگ رسّیم  نینمؤملا  ریما  يارب  هرـصب 

.تسا بسانم 

[ رخالا يدامج  هام  لامعا  ]

هراشا

اب هارمه  دروآ  اجب  زامن  تعکر  راهچ  ، دهاوخ هک  هاگره  هام  نیا  رد  نمؤم  : هدرک تیاور  سوواط  نبا  دّیس  : رخالا يدامج  هام  لامعا 
مالس ود 
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ةروس زا  سپ  مود  تعکر  رد  ،و  ردـق ةروس  هبترم  جـنپ  تسیب و  یـسرکلا و  هیآ  هبترم  کـی  دـمح  ةروس  زا  سپ  لوا  تعکر  رد  هک 
دمح ةروس  زا  سپ  لوا  تعکر  رد  ، دعب تعکر  ود  رد  دیحوت و  ةروس  هبترم  جـنپ  تسیب و  رثاکتلا و  مکیهلا  ةروس  هبترم  کی  دـمح 

تسیب و رـصن و  ةروس  هبترم  کی  دـمح  ةروس  زا  سپ  مود  تعکر  ود  قلف و  ةروس  هبترم  جـنپ  تسیب و  نورفاک و  ةروس  هبترم  کـی 
: دیوگب هبترم  داتفه  ، مالس زا  سپ  سان و  ةروس  هبترم  جنپ 

، دّمحم نادناخ  دمحم و  رب  ایادخ  : هبترم داتفه  تسا و  رتگرزب  ادخ  ،و  تسین وا  زج  يدوبعم  ، تسوا نآ  زا  شیاتس  ادخ و  تسا  هزنم 
يا : دـیوگب هبترم  هس  هداـهن و  هدجـس  هب  رـس  سپ  زرماـیب  ار  ناـمیا  اـب  ناـنز  نادرم و  ایادـخ  : دـیوگب هبترم  هس  هاـگنآ  تـسرف  دورد 
دراد هک  تجاح  ره  سپـس  نانابرهم  نیرت  نابرهم  يا  ، نابرهم يا  ، هدنـشخب يا  ، ادخ يا  ، هوکـش یگرزب و  ياراد  يا  ، هدنیاپ يا  ، هدنز

یم ظفح  هدنیآ  لاس  ات  ار  شیایند  نید و  ،و  نادنزرف نانز و  لام و  لام و  دوخ و  ادخ  ، دروآ اجب  ار  لمع  نیا  هکره  ، دهاوخب ادخ  زا 
.دشاب یم  اراد  ار  نادیهش  باوث  ینعی  ، تسا هتفر  تداهش  لاح  رب  دورب  ایند  زا  لاس  نیا  رد  رگا  ،و  دنک

[ موس زور  تبسانم  ]

مـسارم هب  ، زور نیا  رد  دـیاب  نایعیـش  هدـش و  عقاو  اهیلع  هللا  تاولـص  همطاف  ترـضح  تافو  مهدزای  لاـس  رد  زور  نیا  رد  : موس زور 
.دننک نیرفن  وا  قح  نابصاغ  ناملاظ و  رب  ،و  ترایز ار  همولظم  نآ  ،و  دننک مایق  ترضح  نآ  يراوگوس 

: هدرک رکذ  گرزب  يوناب  نآ  يارب  ار  ترایز  نیا  ، زور نیا  رد  ترضح  نآ  تافو  رکذ  زا  سپ  « لابقا » باتک رد  سوواط  نبا  دّیس 

زا هتـشگ  مورحم  هدیدمتـس  يا  وت  رب  مالـس.مدرم  ۀمه  رب  یهلا  ياهتجح  ردام  يا  وت  رب  مالـس  ، نایناهج ناوناب  يوناب  يا  وت  رب  مالس 
ناگدنب هاگیاج  زارف  رب  هک  يدورد  ، ربمایپ نیـشناج  رـسمه  ،و  تربمایپ رتخد  ،و  تزینک رب  تسرف  دورد  ایادخ  : وگب سپ.شیوخ  قح 

تا یمارگ 
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.دهد شیاج  اهنیمز  اهنامسآ و  لها  زا 

دزرمایب و ار  شناهانگ  یلاعت  قح  ، دهاوخب شزرمآ  ادخ  زا  ،و  دنک ترایز  هویـش  نیا  هب  ار  ترـضح  نآ  هکره  : هدـش تیاور  نیقی  هب 
.دنک تشهب  لخاد  ار  وا 

تافو زور  هب  صتخم  هک  تسا  هتفگ  ،و  هدرک لقن  دئاوفلا  دئاور  باتک  رد  ار  ترایز  نیا  ، مه سوواط  نبا  دّیـس  دنزرف  : دیوگ ّفلؤم 
زاـمن يروآ  یم  اـجب  زاـمن  هک  : هدومرف ناـیب  قـیرط  نیا  هب  ار  تراـیز  تیفیک  ،و  دـشاب یم  رخـآلا  يداـمج  موـس  ینعی  ترـضح  نآ 

رگا دـیحوت و  هروس  هبترم  تصـش  دـمح  ةروس  زا  سپ  تعکر  ره  رد  تسا و  تعکر  ود  هک  ار  ترـضح  نآ  دوخ  زامن  اـی  ، تراـیز
يداد مالـس  نوچ  یناوخ و  یم  ار  نورفاـک  ةروـس  مود  تعکر  رد  دـیحوت و  ةروـس  دـمح  ةروـس  زا  سپ  لوا  تعکر  رد  یتـسناوتن 

هدش دای  ترایز  رخآ  ات  کیلع  مالّسلا  : وگب

[ متسیب زور  لامعا  تبسانم و  ]

نآ رد  ،و  هدش عقاو  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  ترـضح  تداعـس  اب  تدالو  تثعب  زا  مود  ای  مجنپ  لاس  رد  زور  نیا  رد  : متـسیب زور 
ایند و يوناب  نآ  ندومن  ترایز  : موس.ندـناسر نانمؤم  هب  تاقدـص  تاریخ و  : مّود.نتفرگ هزور  : لوا.تسا هتـسیاش  لمع  دـنچ  ماجنا 

[. هحفص 497 ] .دمآ دهاوخ  نیا  زا  سپ  ، ترضح نآ  ترایز  تیفیک  هک  ترخآ 

یسمش ياههام  ،و  زورون دیع  ،و  ون هام  ره  لامعا  : مهدزای لصف 

[ ون هام  ره  لامعا  ]

هراشا

: تسا لمع  دنچ  : ون هام  ره  لامعا  اما 

[ لاله ندید  تقو  رد  هدش  لقن  ياهاعد  ندناوخ  : لّوا ]

لامعا اب  هارمه  هک  ، تسا هلماک  ۀفیحـص  مّوس  لهچ و  ياعد  اهنآ  نیرتهب  هک  ، لاله ندید  تقو  رد  هدـش  لقن  ياهاعد  ندـناوخ  : لّوا
.دش رکذ  ناضمر  هام  لوا 

[ دمح ةروس  هبترم  تفه  ندناوخ  : مود ]

.مشچ درد  عفد  يارب  دمح  ةروس  هبترم  تفه  ندناوخ  : مود
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[ ندروخ رینپ  یکدنا  : موس ]

شتجاح هام  نآ  رد  تسا  دیما  ، دـنک دـّیقم  هام  ره  لوا  رد  نآ  ندروخ  هب  ار  دوخ  هکره  : هدـش تیاور  هچ  ، ندروخ رینپ  یکدـنا  : موس
.دوشن ّدر 

[ ...تیفیک نیا  هب  دناوخب  زامن  تعکر  ود  لّوا  بش  رد  : مراهچ ]

زا ار  وا  دهاوخب  ادخ  زا  ،و  دـناوخب ار  ماعنا  ةروس  دـمح  ةروس  زا  سپ  تعکر  ره  رد  ، دروآ اجب  زامن  تعکر  ود  لّوا  بش  رد  : مراهچ
.دشاب وا  دنسپان  هک  دنیبن  ار  يا  هثداح  هام  نآ  رد  ،و  دنادرگ نمیا  يدرد  سرت و  ره 

[ ...تیفیک نیا  هب  دروآ  اجب  زامن  تعکر  ود  لّوا  زور  رد  : مجنپ ]

مود تعکر  رد  ،و  دیحوت ةروس  هبترم  یس  دمح  ةروس  زا  سپ  لوا  تعکر  رد  ، دروآ اجب  زامن  تعکر  ود  لّوا  زور  رد  : مجنپ
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ادخ زا  هام  نآ  رد  ار  شا  یتمالـس  ، دنک نینچ  نوچ  ، دهدب هقدص  زامن  زا  سپ  دناوخب و  ردـق  ةروس  هبترم  یـس  دـمح  ةروس  زا  دـعب 
.تسا هدیرخ 

: دناوخب زامن  زا  سپ  هک  ، دوش یم  هدافتسا  تایاور  یضعب  زا  و 

تسا و ادخ  رب  وا  يزور  هکنیا  رگم  ، تسین نیمز  رد  يا  هدنبنج  چیه  ، تسا یگشیمه  شا  ینابرهم  رایـسب و  شتمحر  هک  ادخ  مان  هب 
یگـشیمه شا  ینابرهم  رایـسب و  شتمحر  هک  ادـخ  مان  هب.تسا  نشور  یباتک  رد  اهنیا  همه  ، دـناد یم  ادـخ  ار  شهاگناما  هاگرارق و 

هدننادرگزاب ار  وا  لضف  ، دهاوخب وت  يارب  ار  يریخ  رگا  ،و  تسین نآ  ةدننک  فرطرب  یـسک  وا  زج  ، دناسر ینایز  وت  هب  ادخ  رگا  ، تسا
رایـسب و شتمحر  هک  ادـخ  ماـن  هـب.تسا  ناـبرهم  هدـنزرمآ و  وا  ،و  دـناسر یم  دـهاوخب  شناگدـنب  زا  سکره  هـب  ار  نآ  ، تـسین يا 

تـسین ییورین  ، دوش نامه  تساوخ  ادخ  هچنآ  ، دـهد یم  رارق  یناسآ  يراوشد  زا  سپ  يدوز  هب  ادـخ  ، تسا یگـشیمه  شا  ینابرهم 
يدوبعم ، تسا ناگدنب  هب  يانیب  ادخ  هک  مراذگ  یماو  ادـخ  هب  ار  مراک  ، تسا ییاشگراک  وکین  تسا و  سب  ار  ام  ادـخ  ، ادـخ هب  رگم 

وت هک  ، راذـگم اهنت  ارم  اراگدرورپ  ، مدـنمزاین يرآ  دورف  میارب  ریخ  زا  هچنآ  هب  نم  اراـگدرورپ  ، مدوب ناراکمتـس  زا  نم  ، تسین وت  زج 
.یناثراو نیرتهب 

[ زورون دیع  لامعا  ]

هزیکاپ ،و  نک لسغ  دوش  زورون  زور  نوچ  : هداد میلعت  سینخ  نب  یّلعم  هب  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  نانچ  : زورون دیع  لامعا 
نیـشیپ و زامن  زا  نوچ  ،و  رادـب هزور  زور  نآ  رد  ،و  نادرگ وبـشوخ  ار  نتـشیوخ  اـهوب  نیرتهب  هب  ،و  شوپب ار  دوخ  ياـه  هماـج  نیرت 

دعب لوا  تعکر  زا  سپ  ، مالس کی  هب  تعکر  ود  ره  ، ناوخب زامن  تعکر  راهچ  یتشگ  غراف  ود  نآ  ياه  هلفان  ]و  رصع رهظ و  ] نیـسپ
ةروس زا  دـعب  موس  تعکر  رد  نورفاک و  ةروس  هبترم  هد  دـمح  ةروس  زا  دـعب  مّود  تعکر  رد  ،و  ردـق ةروس  هبترم  هد  دـمح  ةروس  زا 

هدجـس رب  زامن  زا  سپ  ناوخب و  ار  سان  قلف و  ةروس  هبترم  هد  دمح  ةروس  زا  دعب  مراهچ  تعکر  رد  دـیحوت و  ةروس  هبترم  هد  دـمح 
: ناوخب ار  اعد  نیا  هتفر و  رکش 
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،و تیاهدورد نیرترب  اب  تنالوسر ، ناربمایپ و  ماـمت  رب  ،و  هدیدنـسپ نانیـشناج  نآ  تسرف  دورد  دّـمحم  نادـناخ  دّـمحم و  رب  ایادـخ 
رد ام  هب  ،و  هد تکرب  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  ایادخ  ناشیاهنت  اهناج و  رب  تسرف  دورد  ،و  تیاهتکرب نیرترب  هب  هد  تکرب  ار  ناشیا 
هب هچنآ  رد  ، هد تکرب  نم  هب  ایادـخ.يدومن  گرزب  ار  شا  هبترم  و  يداد ، تفارـش  تمارک و  يرترب و  ار  نآ  هک  هد  تکرب  زور  نیا 
ره ایادـخ.يراوگرزب  یگرزب و  بحاـص  يا  ، هد تعـسو  نم  رب  ما  يزور  رد  ،و  میوگن ساپـس  وت  زج  ار  يدـحا  اـت  ، يداد تمعن  نم 
نآ رب  ار  تا  يرای  ، ما هدرک  مگ  ار  هچره  ،و  ددرگ بیاغ  نم  زا  تا  يرادـهگن  کمک و  ادابم  تسین  كاب  هدـش  بیاغ  نم  زا  هچنآ 
ریغ ياـهباتک  رد.يراوگرزب  یگرزب و  بحاـص  يا  ، منکفین تمحز  رب  ار  دوـخ  ، متـسین دـنمزاین  نآ  هب  هچنآ  رد  اـت  زاـسم  مگ  نم  زا 

ةدننادرگ يا  : دـنا هتفگ  هبترم  دادعت 366  هب  یـضعب  هک  دـنناوخب  رایـسب  ار  اعد  نیا  لاس  لیوحت  تقو  رد  : دـنا هدرک  تیاور  روهـشم 
يا زور  بش و  ربدـم  يا  ، اه هدـید  اـهلد و  ةدـننادرگرب  يا  : رگید تیاور  هب  لاـح و  نیرتوکین  هب  ار  اـم  لاـح  نادرگب  لاوحا  لوح و 

مارکالا لالجلا و  اذ  ای  : وگب رایسب  زین  ،و  دوش هدیزرمآ  وت  ۀلاس  هاجنپ  ناهانگ  ینک  نینچ  نوچ.رخآ  ات...ةدننادرگرب 

[[ یسمش ] یمور ياههام  لامعا  ]

نب یلع  لـیلج  دیـس.مینک  یم  اـفتکا  تسا  هدـمآ  داـعملا  داز  رد  هـک  هـچنآ  ناـیب  هـب  اـجنیا  رد  اـم  [: یـسمش ] یمور ياـههام  لاـمعا 
مالـس ناشیا  هب  دـش و  دراو  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ، دـندوب هتـسشن  باحـصا  زا  یعمج  يزور  : هدرک تیاور  ( هر ) سوواـط

دنمزاین هک  داد  میلعت  نم  هب  لییربج  هک  ار  ییاود  دیهاوخ  یم  ایآ  : دندومرف ترضح  دنتفگ  ار  ناشیا  مالـس  باوج  باحـصا  ،و  درک
ریما هب  ترضح  ؟ تسیچ اود  نآ  دندیسرپ  نارگید  ناملس و  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  ؟ مهد میلعت  امـش  هب  مشابن  ناکـشزپ  ياود 

ناراب بآ  یمور  ناسین  هام  رد  هک  دندومرف  باطخ  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا 
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،و یناوخ یم  هبترم  داتفه  ار  نورفاک  ،و  سان ،و  قلف دیحوت و  ،و  یسرکلا هیآ  باتکلا و  هحتاف  ياه  هروس  زا  مادک  ره  يریگ و  یم  ار 
یم تاولـص  هبترم  داتفه  هتفگ و  هّللا  الا  هلا  هبترم ال  داتفه  ،و  ربکا هّللا  هبترم  داتفه  ،و  هبترم داتفه  زین  ار  ردـق  ةروس  رگید  تیاور  رد 

تخیگنارب قلخ  رب  تلاسر  هب  یتسار  هب  ارم  هک  ییادخ  قح  هب  ، یماشآ یم  بآ  نآ  زا  هاگماش  دادماب و  رد  زور  تفه  هاگنآ  ، یتسرف
: تفگ لییربج  هک  ، منک یم  دای  دنگوس 

نت و زا  ار  اهدرد  ،و  دشخب تیفاع  وا  هب  ،و  دـشاب شندـب  رد  هک  ار  يدرد  ره  دراد  یم  رب  ، دـماشآ یم  ار  بآ  نیا  هک  یـسک  زا  ادـخ 
.دنک یم  وحم  دشاب  هدش  ردقم  وا  يارب  يدرد  حول  رد  رگا  ،و  دنک نوریب  وا  ياه  ناوختسا 

وا هب  دـماشایب  ّتین  نآ  هب  ار  ناسین  بآ  ، دـهاوخب دـنزرف  ،و  دـشاب هتـشادن  دـنزرف  رگا  ، هداتـسرف قح  هب  ارم  هک  يراگدرورپ  قح  هب  و 
رتـخد اـی  رــسپ  نز  درم و  رگا  ،و  دـیآ دـیدپ  دـنزرف  وا  زا  ، دـماشایب بآ  نـیا  زا  تـّین  اـب  ، دـشاب مـیقع  نز  رگا  ،و  دوـش يزور  دـنزرف 

.ددرگ لصاح  ناشیا  دوصقم  دنماشایب  بآ  نآ  زا  ، دنهاوخ

: دیامرف یم  یلاعت  قح  هک  نانچ 

دهاوخب ار  هکره  دنک و  یم  اطع  ناشیا  هب  نارتخد  نارسپ و  ای  ، دشخب یم  ینارسپ  دهاوخب  ار  هکره  نارتخد و  دهاوخب  ار  هکره  ادخ 
درد رگا  و  دوش ، مارآ  وا  رـس  درد  قح  تردق  هب  دماشایب  بآ  نیا  زا  ، دـشاب هتـشاد  رـس  درد  یـسک  رگا  : دومرف سپـس.دهد  رارق  ازان 
ادخ نذا  هب  دماشایب ، نآ  زا  ،و  دیوشب نآ  اب  ار  دوخ  ياهمشچ  ،و  دزیرب بآ  نیا  زا  يا  هرطق  دوخ  ياهمـشچ  رد  ،و  دشاب هتـشاد  مشچ 

هب ،و  نک مک  ار  مغلب  ،و  اهنادند نب  باعل  ،و  دیامن وبـشوخ  ار  ناهد  ،و  دـنک مکحم  ار  اهنادـند  نب  بآ  نیا  زا  ندـیماشآ  ،و  دـبای افش 
التبم مکـش  درد  تشپ و  درد  هب  ،و  دوـشن تـّیذا  نآ  ریغ  جـنلوق و  ياـهداب  زا  ،و  دریگن ءـالتما  هـمخت و  ندـیماشآ  ندروـخ و  بـبس 

زا ،و  دوشن تماجح  هب  دنمزاین  ،و  دنک لیاز  ار  هدعم  لگنا  هدـعم و  درد  ،و  دوشن نادـند  درد  راچد  ،و  دـشکن رازآ  ماکز  زا  ،و  ددرگن
،و دوشن ریگ  نیمز  رک و  لال و  روک و  ،و  دبای تاجن  غارفتـسا  فاعر و  یـسیپ و  یگناوید و  هلبآ و  ،و  ندب شراخ  ،و  ریـساوب يرامیب 

ياه هسوسو  زا  ،و  دوشن وا  ضراع  ددرگ  شزامن  ناصقن  هزور و  راطفا  بجوم  هک  يدرد  ،و  دیاین شا  هدید  رد  هایس  بآ 
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مدرم رد  هک  ییاهدرد  همه  هب  ،و  دماشایب بآ  نیا  زا  هکره  : تفگ لییربج  : دومرف ادخ  لوسر  هاگنآ.دنیبن  يدـنزگ  نیطایـش  ناّینج و 
رب تمکح  هکره  ، هداتـسرف یتسار  هب  ار  وت  هکی  ییادـخ  قح  هب  : تفگ زین  ،و  ددرگ اهنآ  مامت  زا  وا  يافـش  بجوم  ، دـشاب ـالتبم  تسا 

،و هدرکن اطع  نایملاع  زا  يدحا  هب  هچنآ  ، دیامرف اطع  وا  هب  شیاهتمارک  زا  ،و  دنک رپ  ییانیب  مهف و  زا  ار  شلد  ،و  دـنک يراج  وا  نابز 
،و دنکرب وا  لد  زا  ار  بضغ  صرح و  لخب و  ربک و  متـس و  دسح و  تبیغ و  تنایخ و  ّشغ و  ،و  دتـسرف وا  رب  تمحر  شزرمآ  رازه 

.دوش وا  ياهیرامیب  همه  يافش  بجوم  و.دبای  تاجن  ناشیا  ییوگدب  مدرم و  ینمشد  توادع و  زا 

، تسا فیعض  شدنس  رطاخ  نیا  هب  ،و  دوش یم  یهتنم  رمع  نب  هّللا  دبع  هب  ناسین  بآ  راثآ  ةرابرد  روهـشم  تیاور  نیا  : دیوگ ّفلؤم 
یلو ، هدرک تیاور  هروس  ّصاوخ و  نیمه  اـب  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  ، ار تیاور  نیا  هک  ، مدـید دیهـش  خیـش  رطخ  هب  ریقف  و 
حّبـس نورفاکلا و  اهیا  ای  لق  »و  یـسرکلا هیآ  »و« باتکلا هحتاف  :» یناوخ یم  ناسین  بآ  رب  هک  هدـش  لقن  قیرط  نیا  هب  راکذا  تاـیآ و 
داتفه : ییوگ یم  ،و  هبترم داـتفه  ار  کـی  ره  « دـحا هّللا  وه  لـق  »و« ساـنلا ّبرب  ذوعا  لـق  »و« قلفلا ّبرب  ذوعا  لـق   » یلعـالا کـّبر  مسا 

دمحلا هّللا و  ناحبس  » هبترم داتفه  »و  دّمحم لآ  دّمحم و  یلع  یلص  مهّللا  :» هبترم داتفه  »و  ربکا هّللا  » هبترم داتفه  و  هّللا » ّالا  هلا  «ال  هبترم
رب يدرـس  ،و  دبای تاجن  سبح  زا  ، دماشایب نآ  زا  ،و  دـشاب نادـنز  رد  رگا  هک  هدـمآ  نآ  صاوخ  رد  و  ربکا » هّللا  هّللا و  ّالا  هلا  هّلل و ال 

تعفنم تـسا و  كراـبم  اـقلطم  ناراـب  بآ  ،و  هدـمآ زین  تـیاور  نـیا  رد  ، دـش ناـیب  هـک  صاوـخ  نآ  رثـکا  ،و  ددرگن بلاـغ  وا  عـبط 
نامسآ بآ  دیماشایب  : هدمآ مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  رـضح  زا  ربتعم  ثیدح  رد  هک  نانچ  ، نآ ریغ  رد  هاوخ  ناسین و  رد  هاوخ  ، دراد

: دیامرف یم  یلاعت  قح  هک  نانچ  ، دنک یم  عفد  ار  اهدرد  ،و  تسامش ندب  هدننک  كاپ  هک  ار 

ياهلد ،و  دریگرب ار  ناطیش  هسوسو  امـش  زا  ،و  دنادرگ كاپ  نآ  هب  ار  امـش  هکنآ  يارب  ، دتـسرف یم  ورف  یبآ  نامـسآ  زا  امـش  رب  ادخ 
یعمج رگا  هـک  تـسا  نآ  رتـهب  ناـسین  هماــنرب  ماــجنا  رد  و.دــنادرگ  تباــث  نآ  اــب  ار  امــش  ياهمدــق  ،و  دــیامن مـکحم  ار  اــمش 
شباوث ،و  رت میظع  شا  هدیاف  دـنناوخ  یم  هک  اهنآ  يارب  ،و  دـنناوخب هبترم  داتفه  ار  راکذا  اه و  هروس  نآ  عومجم  مادـکره  ، دـنناوخب

اهلاس نیا  رد  ،و  تسا رتشیب 
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ترـضح زا  و.تسا  زور  یـس  ناسین  ام  ،و  دـنوش یم  یمور  هام  ناـسین  لـخاد  اـبیرقت  ، درذـگب زورون  زا  هک  زور  هس  تسیب و  زا  سپ 
ابیرقت ناریزح  لوا  ،و  مهدراـهچ رد  دوشن  رـسّیم  رگا  ،و  نک تماـجح  اـمتح  ، ناریزح متفه  رد  هک  تسا  لوقنم  مالّـسلا  هیلع  قداـص 

ماما تمدخ  هدش  لقن  ربتعم  ثیدح  رد  هک  نانچ  ، تسا یسحن  هام  ناریزح  ،و  تسا زور  یس  زین  نآ  تسا و  زورون  مراهچ  داتـشه و 
نیرفن لییارـسا  ینب  رب  یـسوم  ترـضح  نآ  رد  هک  تسا  یهام  هام  نیا  : دومرف ترـضح  ، دـش رکذ  ناریزح  هاـم  مالّـسلا  هیلع  قداـص 

اه لجا  یلاعت  يادخ  : هدش لقن  ترضح  نآ  زا  ربتعم  دنـس  هب  زاب.دنتفر  نیب  زا  ناشیا  زا  رفن  رازه  دصیـس  زور  هنابـش  کی  رد  ،و  درک
رود هب  نیمز  تکرح  رب  شیانب  یمور  ياههام  شاب  هاـگآ  ،و  تسا رایـسب  نآ  رد  گرم  ینعی  دـنک ، یم  کـیدزن  ناریزح  هاـم  رد  ار 

نوناـــک لوا  نوناـــک  ، رخآ نیرـــشت  لوا  نیرـــشت  بـــیترت  نـــیا  هـــب  تـــسا  هاـــم  هدزاود  اـــهنآ  ددـــع  تـــسا و  دیـــشروخ 
ناریزح و ناسین و  رخآ و  نیرـشت  هک  ، دـنریگ یم  زور  یـس  ار  هام  راـهچ  لولیا و  ، بآ زومت  ، ناریزح ، راـیا ، ناـسین ، راذآ ، طابـش ، رخآ
رد ، دنریگ یم  تشه  تسیب و  یلاوتم  لاس  هس  رد  ار  طابـش  دـنریگ و  یم  زور  کی  یـس و  ار  طابـش  ریغ  رگید  هام  تفه  ،و  دـنلولیا
زور مراهچ  کی  زور و  جنپ  تصـش و  دصیـس و  ناشیا  لاس  دـنریگ و  یم  زور  هن  تسیب و  تسا  ناشیا  هسیبک  لاس  هک  مراهچ  لاس 

راـحب » باـتک رد  شلیــصفت  ،و  تـسا نازیم  ۀـجرد  هدزوـن  قـفاوم  اـهلاس  نـیا  رد  تـسا  ناـشیا  لاـس  لوا  هـک  لوا  نیرــشت  ،و  تـسا
.یهتنا میدرک  داریا  رصتخم  هاتوک و  اجنیا  رد  هدمآ  ثیداحا  رد  اههام  نیا  نوچ  تسا و  روکذم  « راونالا

([ تارایز ) موس باب  ]

هراشا

همتاخ کی  لصف و  دنچ  همّدقم و  کی  رب  لمتشم  باب  نیا  تسا  تارایز  رد  موس  باب 

[ رفس بادآ  نایب  رد  : همّدقم ]

هراشا

تسا رفس  بادآ  نایب  رد  : همّدقم

هس زور  ای  ، هبنش زور  ، ندرک رفس  يارب  ،و  يرادب هزور  ار  هعمج  ،و  هبنشجنپ ،و  هبنشراهچ زور  ، تسا هتسیاش  ، ینک یم  رفس  ةدارا  نوچ 
رفس زا  نک و  بانتجا  هعمج  زور  رهظ  زا  شیپ  ،و  هبنشراهچ هبنشود و  زور  رد  ندرک  رفس  زا  ،و  ینک رایتخا  ار  هبنـشجنپ  زور  ای  هبنش 

: زیهرپب هدش  عقاو  مظن  نیا  رد  هک  مایا  نیا  رد  ندرک 

جنر چیه  یباین  ات  نک  رذح  ناز  یهم  رد  دشاب  نسحن  يزور  تفه 
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جنپ تسیب و  راهچ و  تسیب و  اب  کی  تسیب و  هدزناش  اب  هدزیس  جنپ و  هس و 

بوـخ موـس  تسیب و  متـشه و  زور  رد  ،و  تسا بوـلطم  ندرک  رفـس  هاـم  مکی  تـسیب و  رد  هـک  هدـش  لـقن  تاـیاور  زا  یـضعب  رد  ]
[ یمق سابع  ، تسین

شیپ یترورـض  ندرک  رفــس  يارب  تاـقوا  نـیا  رد  رگا  ،و  ورم رفــس  هـب  تـسا  برقع  جرب  رد  هاـم  هـک  یلاـح  رد  قاـحم و  ماـیا  رد 
.ورب رفس  هب  هاگنآ  ، هدب هقدص  ناوخب و  ار  رفس  ياعد  ، دمآ

ترـضح ، دیـسر باـنج  نآ  تمدـخ  عادو  يارب  درک و  رفــس  هدارا  مالـّـسلا  هـیلع  رقاـب  ترــضح  باحــصا  زا  يدرم  : هدـش تـیاور 
ار دوخ  یتمالس  ، دور نویرب  دوخ  كالما  زا  یضعب  يوس  هب  هک  درگ  یم  هدارا  هاگره  مالـسلا  امهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  مردپ  : دومرف
رد ار  شیوخ  ياپ  هک  دوب  ینامز  لمع  نیا  دوب و  نکمم  هک  هچره  هب  نداد  هقدـص  هب  ینعی  دـیرخ ، یم  دوب  ناسآ  هچنآ  هب  ادـخ  زا 
درم نآ  ، داد یم  هقدص  دوب  نکمم  هک  هچنآ  هب  درک و  یم  رکش  ار  ادخ  ، تشگ یمزاب  رفس  زا  مالـس  هب  نوچ  و.تشاذگ  یم  باکر 

ترضح هب  ربخ  نیا  دش  كاله  رفس  ریسم  رد  هجیتن  رد  ، درواین اجب  دوب  هدومرف  ترـضح  ار  هچنآ  تفر و  تفگ و  عادو  ار  ترـضح 
لـسغ ، رفـس هب  ندروآ  يور  زا  شیپ  تسا  راوازـس.تفریذپ  یم  رگا  دش  هداد  دنپ  درم  نیا  : دومرف ترـضح  ، دیـسر مالّـسلا  هیلع  رقاب 

هدناوخ و یـسرکلا  هیآ  ییامن و  بلط  ار  دوخ  ریخ  ادـخ  زا  ،و  يراذـگب زامن  تعک  ود ر  ،و  يروآ درگ  ار  دوخ  لایع  لها و  ،و  ینک
: ییوگب یتسرف و  تاولص  شلآ  ادخ و  لوسر  رب  ،و  يروآ اجب  ار  یهلا  یناث  دمح و 

ام ایادخ.ار  ناشبیاغ  رضاح و  تسا ، نم  زا  یقیرط  هب  ار  هکره  منادنزرف و  لام و  منادناخ و  مدوخ و  مراپـس  یم  وت  هب  زورما  يادخ 
هب اهنت  ام  ، ریگم ام  زا  ار  تلـضف  ،و  هد رارق  تتمحر  تیامح  رد  ار  ام  ایادـخ.امرف  تظفاـحم  اـم  زا  شاـب و  ظـفاح  ناـمیا  ظـفح  هب  ار 
یم هانپ  وت  هب  ترخآ  ایند و  رد  دنزرف  لام و  نادناخ و  رد  ، رادید يدـب  و  تشگزاب ، هودـنا  ،و  رفـس جـنر  زا  ایادـخ.میبغار  وت  بناج 

زا هچنآ  هب  ارم  سپ  ، ماوت يوس  هب  بّرقت  يدونشخ و  راتساوخ  ، ندومن ور  نیا  رد  منک و  یم  ور  وت  هب  ایادخ  میرب 
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هناخ رد  رب  و  نک ، عادو  ار  دوخ  نادـناخ  ، نیا زا  سپ.ناـنابرهم  نیرت  ناـبرهم  يا  ، ناـسرب مراد  دـیما  ،و  منک یم  وزرآ  تیاـیلوا  وت و 
ار « یسرکلا هیآ   » »و دمح » ةروس شچ  بناج  ،و  تسار فرط  ور و  شیپ  زا  ،و  ناوخب ار  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  حیبست  ،و  تسیاب

نم ار  يدومرف  اطع  نم  هب  هک  هچنآ  ،و  ملام نادـناخ و  مداد  رارق  وت  ظـفح  رد  ،و  مدرک وت  هجوتم  ار  میور  يادـخ  : وگب نک و  تئارق 
ار هکره  دنک  یمن  عیاض  ،و  تسا هدرک  هدارا  ار  وا  هک  یسک  دنک  یمن  ممورحم  هک  يا  ، نکم ممورحم  ارم  سپ  ، مدرک نانیمطا  وت  هب 

راذگماو نتشیوخ  هب  ارم  ،و  امرف تظفاحم  مبیاغ  نآ  زا  هچنآ  رد  ارم  ،و  تسرف دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  ایادخ  ، دیامن تظفاحم  وا 
.نانابرهم نیرت  نابرهم  يا 

دوخ تسد  اب  سپ  ، نک تئارق  ار  ( سان )و( قلف ) ياه هروس  یـسرکلا و  هیآ  »و  ردق » ةروس ،و  ناوخب هبترم  هدزای  ار  « دیحوت » ةروس سپس 
: وگب هدب و  هقدص  دشاب  رسّیم  هچره  هب  ،و  نک حسم  ار  تندب  همه 

اب هچنآ  ارم و  ، نک ظفح  تسا  نم  اب  هچنآ  ارم و  ایادخ.مدیرخ  ار  تسا  نم  اب  هچنآ  ،و  مرفس ،و  دوخ تمالس  هقدص  نیا  اب  نم  ایادخ 
دوخ اب  خـلت  ماداب  تخرد  بوچ  زا  ییاصع  و.تیاـبیز  يوکین  ندـناسر  هب  تسا  نم  اـب  هچنآ  ارم و  ناـسرب  ،و  رادـب ملاـس  تسا  نم 
َءا�ْقِلت َهَّجََوت  ا�َّمل  َو  : ) دناوخب ار  ( صـصق ) ةروس نیا  ،و  درادرب خـلت  ماداب  ياصع  دوخ  اب  ،و  دور يرفـس  هب  هکره  : هدـش تیاور  هک  ، رادرب
نمیا ، رهز بحاـص  ناویح  ره  زا  رگمتـس و  دزد  ره  زا  هدـنرد و  ناوـیح  ره  زا  ار  وا  ادـخ  ٌلـیِکَو ) ُلوـُقَن  ـا�م  �یلَع  ّللا 

�
ُه َو   ) اـت َنَیْدَـم )

بلط وا  يارب  ، دراذـگب ار  اصع  ددرگرب و  نطو  هب  اـت  هک  ، دنـشاب وا  اـب  هتـشرف  تفه  داـتفه و  ،و  ددرگزاـب دوخ  ۀـناخ  هب  اـت  ، دـنادرگ
ندش غرغ  دزد و  زا  ات.ینادرگب  ولگ  ریز  ار  همامع  رس  ،و  يور نوریب  همامع  اب  تسا  ّبحتسم  دننک و  شزرمآ 
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: وگب نینچ  نتشادرب  تقو  رد  ،و  رادرب دوخ  اب  ار  مالّسلا  هیلع  ادهّشلادیس  ترضح  تبرت  زا  یمک  ،و  دسرن وت  هب  یبیسآ  نتخوس  و 

مـسرت یمن  مسرت و  یم  هچنآ  زا  دوخ  هاگهانپ  ار  نآ  هک  ، تسا وت  ّیلو  رـسپ  وت و  ّیلو  ( داـب وا  رب  دورد  ) نیـسح ربق  تبرت  نیا  ایادـخ 
.مداد رارق 

هّللاب ّالا  هّوق  هّللا ال  ءاش  ام  ) هب شوقنم  شفرط  کی  دشاب و  درز  شقیقع  هک  يرتشگنا  هژیو  هب  ، رادرب هزوریف  قیقع و  رتشگنا  دوخ  اب  و 
یفاص زا  الع  نب  مساق  دّـمحم  وبا  زا  راطخالا  ناما  باتک  رد  سوواط  نبا  دّیـس  ، دـشاب ( یلع دّـمحم و  ) شرگید فرط  )و  هّللا رفغتـسا 

مالّـسلا هیلع  اـضر  ترـضح  شّدـج  تراـیز  هب  متـساوخ  هزاـجا  ترـضح  نآ  زا  : هدرک تیاور  مالّـسلا  هیلع  يداـه  ترـضح  مداـخ 
فرط شقن  )و  هّللا رفغتـسا  هّللاب  ّالا  هوق  هّللا ال  ءاش  ام  ) نآ نیگن  شقن  درز و  نیگن  ياراد  ، شاب هتـشاد  يرتشگنا  دوخ  اب  : دومرف ، مورب

نید هب  تبـسن  رتمامت و  وت  تمالـس  يارب  ،و  یبای ناما  نانزهار  نادزد و  ّرـش  زا  ، يرادرب ار  رتشگنا  نیا  نوچ  « یلع دّمحم و  » شرگید
متشگزاب ناشیا  تمدخ  سپس  ، مدرک هیهت  دوب  هدومرف  ترـضح  هک  يرتشگنا  مدمآ و  نوریب  : دیوگ مداخ  ، تسا رت  هدننک  ظفح - وت 

يا : دوـمرف متــشگرب  یتـقو  ، دـننادرگرب ارم  داد  روتــسد  ، مدـش رود  مدرک و  عادو  نوـچ  ، مـنک عادو  باـنج  نآ  اـب  مرفــس  يارب  هـک 
وت هب  يریـش  روباشین  سوط و  نایم  اریز  ، یـشاب هتـشاد  هارمه  دیاب  مه  هزوریف  رتشگنا  : دومرف : نم ياقآ  يا  کّیبل  : مدرک ضرع.یفاص 
زا دیوگ  یم  نم  يالوم  وگب  امنب و  ریش  هب  ار  رتشگنا  نیا  ،و  ورب شیپ  وت  ، درک دهاوخ  عنم  رفـس  همادا  زا  ار  هلفاق  هک  ، دروخ دهاوخرب 

شقن اریز  ، ینک شقن  راّـهقلا  دـحاولا  هّلل  کـلملا  شرگید  فرط  رب  »و  کـلملا هّللا  » هزوریف نـیگن  فرط  کـی  رب  دـیاب  ، وـش رود.هار 
شقن ار  راّهقلا  دحاولا  هّلل  کلملا  تشگرب  ترضح  نآ  هب  تفالخ  نوچ  ، دوب کلملا  هّللا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ةزوریف  رتشگنا 

هب : دـیوگ یم  یفاص.دوش  یم  هبلغ  يزوریپ و  ثعاب  اهگنج  رد  ،و  دـشخب یم  ناما  هدـنرد  تاناویح  زا  ار  ناـسنا  ینیگن  نینچ  ،و  درک
ریـش ، مداد ماـجنا  دوب  هدومرف  هچنآ  ،و  دـمآ هار  رـس  رب  ریـش  دوـب  هدوـمرف  ترـضح  هک  ناـکم  ناـمه  رد  دـنگوس  ادـخ  هب  ، متفر رفس 
رگا ، یتفگن هک  دنام  زیچ  کی  دندومرف  ، مدرک ضرع  ترـضح  نآ  تمدخ  دوب  هدش  عقاو  هچنآ  ، متـشگزاب ترایز  زا  نوچ  ، تشگرب

یم رـس  هب  فیرـش  ربق  کـیدزن  ار  بش  سوط  رد  یبـش  دومرف  ، مشاـب هدرک  شومارف  دـیاش  نم  ياـقآ  متفگ  ، میوگب نم  یهاوخ  یم 
ار نیگن  نآ  ، دندوب هدمآ  ترضح  نآ  ربق  ترایز  هب  ناّینج  زا  یهورگ  ، يدرب
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رد ار  رتشگنا  ، دندرب دنتـشاد  هک  يرامیب  دزن  هب  دندروآ و  نوریب  تتـسد  زا  ار  نآ  سپ  ، دندناوخ ار  نآ  شقن  دـندید و  وت  تسد  رد 
تـسار تسد  رد  وـت  هک  یلاـحرد  ، دـندنادرگرب ار  رتـشگنا  ، تفاـی تّحـص  ناـشرامیب  ، دـنداد دوـخ  راـمیب  هب  ار  بآ  نآ  هتـسش  یبآ 
یتوقای دوخ  رـس  کیدزن  هاـگنآ  ، یتسنادـن ار  شببـس  يدرک و  بّجعت  رایـسب  رما  نیا  زا  وت  ، دـندرک وت  پچ  تسد  رد  ناـنآ  ، یتشاد

ناّینج نآ  ۀیده  توقای  نیا  تخورف و  یهاوخ  یفرشا  داتـشه  هب  هک  ، ربب رازاب  هب  ار  نآ  تسوت  هارمه  نونکا  یتشادرب  ار  نآ  یتفای و 
هدومرف میاقآ  هک  روط  نامه  متخورف  یفرـشا  داتـشه  هب  مدرب و  رازاب  هب  ار  توقای  : دـیوگ یم  مداخ  ، دـندوب هدروآ  وت  يارب  هک  تسا 

.دوب

زین تسوا  اب  هچنآ  دنامب و  ملاس  دناوخب  ار  « یـسرکلا هیآ  » رفـس رد  بش  ره  هک  یـسک  : هدش تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
: دیوگب رفس  رد  دنامب و  ملاس 

.هد رارق  رکذ  ار  منخس  ،و  ترکف ار  منتسب  ورف  بل  ،و  تربع ار  مریسم  يادخ 

ار تاملک  نیا  هاگره  ، منک یمن  اورپ  دنوش  عمج  سنا  ّنج و  نم  هب  ندز  ررض  يارب  رگا  : هدش تیاور  مالّسلا  هیلع  داجس  ترضح  زا 
: میوگب

،و مدومن وت  بناج  هب  ار  میور  ،و  مدرک میلـست  وت  هب  ار  دوخ  اراگدرورپ.ادخ  هار  رد  ادخ و  يوس  هب  ادخ و  زا  ،و  ادخ اب  ،و  ادخ مان  هب 
زا ،و  مپچ فرط  زا  ،و  متـسار بناج  زا  ،و  مرـس تشپ  زا  ،و  میور شیپ  زا  نک  ظفح  نامیا  ظفح  هب  ارم  ، مدرک راذـگاو  وت  هب  ار  مراـک 

.گرزب يالاو  يادخ  هب  رگم  ، تسین ییورین  تردق و  هک  ارچ  ، نک عافد  نم  زا  تا  هّوق  لوح و  هب  ،و  میاپ ریز  ،و  مرس يالاب 

.مینک یم  افتکا  اهنآ  زا  شخب  دنچ  رکذ  هب  اجنیا  رد  ام  ،و  تسا رایسب  رفس  بادآ  اهاعد و  : دیوگ ّفلؤم 

[ دنکن كرت  ار  هّللا  مسب  دوش  یم  بکرم  راوس  هاگره  : لّوا ]

.دنکن كرت  ار  هّللا  مسب  دوش  یم  بکرم  راوس  هاگره  ، تسا راوازس  صخش  يارب  : لّوا

[ دنک ظفح  ار  رفس  ۀشوت  : مود ]

.تسا دوخ  ۀشوت  ندرک  ظفح  ، رفاسم هقف  زا  : هدش تیاور  اریز  ، دراذگب نانیمطا  دروم  ياج  رد  ، هدرک ظفح  ار  رفس  ۀشوت  : مود

[ دنکن هقیاضم  ناشیا  عفر  رد  ، ندرک راک  ندرک و  تمدخ  زا  ،و  دنک کمک  ار  ناتسود  : موس ]

وا زا  ار  هودـنا  هس  داتفه و  ادـخ  ات  ، دـنکن هقیاضم  ناـشیا  عفر  رد  ، ندرک راـک  ندرک و  تمدـخ  زا  ،و  دـنک کـمک  ار  ناتـسود  : موس
ّمه و زا  ایند  رد  ار  وا  ،و  دزاس فرطرب 
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یصاخشا اب  رگم  درک  یمن  رفس  مالّسلا  هیلع  داجس  ترضح  : هدش تیاور.دنک  عفد  وا  زا  ار  تمایق  زور  گرزب  هودنا  دهد و  هانپ  ّمغ 
يراک ناشیا  دنتـشاذگ  یمن  دنتخانـش  یم  ار  ترـضح  رگا  اریز  ، دـنک کمک  اـهنآ  هب  هکنیا  رطاـخ  هب  ، دنـسانشن ار  ترـضح  نآ  هک 

يدنفسوگ دنتساوخ  ، دندوب رفس  رد  باحصا  اب  ینامز  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هدیدنـسپ  قالخا  زا  دهد و  ماجنا 
اب شتخپ  : تـفگ يرگید  ، نـم اـب  شندـنک  تسوـپ  تـفگ  يرگید  ، نـم اـب  دنفـسوگ  حـبذ  : تـفگ باحــصا  زا  یکی  ، دـننک حـبذ  ار 

امش مناد  یم  : دندومرف ، مینک یم  مهارف  مزیه  ام  ، دیشکن تمحز  امش  : دنتـشاد هضرع  ، نم اب  شمزیه  ندرک  عمج  : دومرف ترـضح  ، نم
هک ، دنیبب ار  شا  هدنب  ، دراد تهارک  ادخ  اریز  ، مشاب هتشاد  يزایتما  امش  هب  تبسن  هک  مرادن  تسود  نم  یلو  ، درک دیهاوخ  ار  راک  نیا 

تّحـص تمالـس و  نیع  رد  هک  تسا  یـسک  ، ناتـسود دزن  مدرم  نیرت  لـیقت  هک  نادـب  ، دـشاب هداد  تلیـضف  شناتـسود  رب  ار  شیوخ 
! دنهد ماجنا  نارگید  ار  شیاهراک  ، تسا رظتنم  ،و  درب یمن  يراک  هب  تسد  دنک و  یم  یلبنت  ، شیاضعا

[ تسوا ریظن  ندرک  جرخ  رد  هک  ، دشاب هارمه  یسک  اب  ، رفس رد  : مراهچ ]

.تسوا ریظن  ندرک  جرخ  رد  هک  ، دشاب هارمه  یسک  اب  ، رفس رد  : مراهچ

[ دنک جوزمم  لبق  لزنم  بآ  اب  ار  نآ  هکنآ  زا  دعب  رگم  ، دماشاین یلزنم  بآ  زا  : مجنپ ]

رهش كاخ  زا  يرادقم  تسا  مزال  رفاسم  يارب  دنک و  جوزمم  لبق  لزنم  بآ  اب  ار  نآ  هکنآ  زا  دعب  رگم  ، دماشاین یلزنم  بآ  زا  : مجنپ
،و دزیرب دوـخ  بآ  فرظ  رد  كاـخ  نآ  زا  یمک  ، ددرگ یم  دراو  هک  یلزنم  ره  هب  درادرب و  هدـش  تـیبرت  نآ  رب  هـک  یتـنیط  دوـخ و 

.دشونب هاگنآ  ، دوش فاص  نآ  بآ  ات  دنک  ربص  ، هتشاذگ نیمز  هب  ار  فرظ  سپس  ، دهد تکرح  ار  فرظ 

[ دیامن وکین  ار  شقالخا  : مشش ]

ماقم نیا  بسانم  هچنآ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  بادآ  رد  ، دنادرگ دوخ  تنیز  ار  يرابدرب  دـیامن و  وکین  ار  شقالخا  : مشش
هحفص 642] ] دیایب تسا 

[ دریگرب هشوت  شرفس  يارب  : متفه ]

رفـس رد  يرآ  ، دـنادرگ وکین  هّکم  رفـس  رد  هژیو  هب  ار  دوـخ  ۀـشوت  هک  تسا  یمدآ  تفارـش  زا  ،و  دریگرب هشوـت  شرفـس  يارب  : متفه
باب رد  هتکن  نیا  هک  نانچ  ، تسین هدیدنسپ  ذیذل  ياهیکاروخ  اهاذغ و  زا  ، هشوت نتشادرب  مالّسلا  هیلع  ءادهشلا  دیس  ترضح  ترایز 

: تسا هتفگ  مسعأ  نبا  و.دیایب  ترضح  نآ  ترایز 

ار شقالخا  * دنک وکین  رفس  لاح  رد  دیاب  ناسنا  تسا * نآ  هب  نتشادرب  ناوارف  هشوت و  ندومن  دنـسپلد  * اهرفـس رد  ناسنا  فرـش  زا 
تسا رضاح  هک  ار  یسکره  شناردارب  زا  * دنک توعد  هرفس  نتخادنا  ماگنه  دیاب  و  تسا * نطو  رد  هک  یتقو  زا  رتشیب 
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نامهم دوش  دراو  يرهـش  هب  هک  یـسک  ددرگن * رازآ  بجوم  درواین و  بضغ  هب  ار  ادخ  * هک یلاحرد  دنک  حازم  ناهارمه  هب  دیاب  و 
رد اـت  هناـخ  لـها  یمعم  كاروخ  زا  * دروخب دـیاب  هاـگنآ  ، دوـش ییاریذـپ  بش  ود  اـت  دـنک * چوـک  اـجنآ  زا  اـت  شناردارب  رب  * تسا

تساجنآ

[ دیامن بجاو  ياهزامن  رب  تظفاحم  : متشه ]

هچ تاقوا ، لیاوا  رد  نآ  دودـح  طیارـش و  اب  ، تسا بجاو  ياهزامن  رب  تظفاحم  ، تسا مهم  یلیخ  نآ  تیاعر  رفـس  رد  هچنآ  : متـشه
اجب تقو  رد  ای  هکنآ  رطاخ  هب  ، دندرک عیاض  ار  دوخ  بجاو  ياهزامن  رفس  هار  رد  هک  هدش  هدهاشم  رایسب  نارئاز  نایجاح و  زا  هکنآ 
یب زا  اهنیا  مامت  هک  ، دندرک ادا  ندـب  هماج و  تساجن  اب  ای  اج و  یب  ممیت  اب  ای  ، دـندناوخ بکرم  رب  ندوب  راوس  لاح  رد  ای  دـندرواین ،

تسیب زا  بجاو  زامن  هک  هدش  لقن  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  یتیاور  رد  هکنآ  لاح  ،و  هدوب زامن  نأش  ندرمش  کبس  یتالابم و 
ياهزامن زا  سپ  ،و  دوش مامت  ات  ، دنهد هقدص  ار  اهالط  نآ  ،و  دشاب الط  زا  رپ  هک  يا  هناخ  زا  تسا  رتهب  جـح  کی  ،و  تسا رتهب  جـح 

: هبترم یس  نتفگ  هتسکش 

.تسا هدش  رایسب  دیکأت  نآ  هب  تبسن  هک  نکم  كرت  ار  ( ربکا هّللا  هّللا و  ّالا  هلا  هّلل و ال  دمحلا  هّللا و  ناحبس  )

ترایز بادآ  : لّوا لصف 

هراشا

: دوش یم  افتکا  دروم  دنچ  نایب  هب  لصف  نیا  رد  ، تسا رایسب  ترایز  بادآ 

[ ترایز رفس  يارب  نتفر  نوریب  زا  شیپ  ، لسغ ماجنا  : لّوا ]

.ترایز رفس  يارب  نتفر  نوریب  زا  شیپ  ، لسغ ماجنا  : لّوا

[ هار رد  هلداجم  همصاخم و  وغل و  هدوهیب و  مالک  كرت  : مود ]

.هار رد  هلداجم  همصاخم و  وغل و  هدوهیب و  مالک  كرت  : مود

[ ناماما زا  کی  ره  ترایز  يارب  ندرک  لسغ  : موس ]

ثراو ترایز  لوا  رد  اعد  نآ  ار و  نآ  ةرابرد  ، دراو ياعد  دـناوخب  هکنیا  زین  ،و  ناـماما زا  کـی  ره  تراـیز  يارب  ندرک  لـسغ  : موس
هحفص 664] ] .دیایب

[ يرغص يربک و  ثدح  زا  تراهط  : مراهچ ]
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.يرغص يربک و  ثدح  زا  تراهط  : مراهچ

[ دیفس ،و  ون هزیکاپ و  كاپ و  ياه  هماج  ندیشوپ  : مجنپ ]

.تسوکین نآ  گنر  ندوب  دیفس  ،و  ون هزیکاپ و  كاپ و  ياه  هماج  ندیشوپ  : مجنپ

[ یمارآ هب  نتشادرب و  هاتوک  هسّدقم  ۀضور  هب  نتفر  تقو  هب  ار  اهماگ  : مشش ]

هب رـس  ،و  ندوب عشاخ  عضاخ و  ،و  ندرک تکرح  راقو  یمارآ و  هب  نتـشادرب و  هاتوک  هسّدقم  ۀضور  هب  نتفر  تقو  هب  ار  اهماگ  : مشش
.ندرکن تافتلا  دوخ  فارطا  الاب و  هب  ،و  نتخادنا ریز 

[ مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  ترایز  ریغ  رد  ، دوخ ندومن  وبشخ  : متفه ]

.مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  ترایز  ریغ  رد  ، دوخ ندومن  وبشخ  : متفه

[ نتخاس لوغشم  لیلهت  حیبست و  دیمحت و  ریبکت و  رکذ و  هب  رّهطم  مرح  هب  نتفر  تقو  هب  ار  نابز  : متشه ]

رب نداتـسرف  تاولـص  هب  ،و  نتخاس لوغـشم  لیلهت  حـیبست و  دـیمحت و  ریبکت و  رکذ و  هب  رّهطم  مرح  هب  نتفر  تقو  هب  ار  نابز  : متـشه
دّمحم
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.ندرک رّطعم  ار  ناهد  مالّسلا  مهیلع  دّمحم  لآ  و 

[ لوخد نذا  تساوخرد  فیرش و  مرح  رد  رب  نداتسیا  : مهن ]

کمک اب  رطاخ  یگتـسکش  عوضخ و  بلق و  ّتقر  لیـصحت  رد  یعـس  لوخد و  نذا  تساوخرد  فیرـش و  مرح  رد  رب  نداتـسیا  : مهن
مالک ،و  دنیب یم  ار  وا  نداتـسیا  ربق  بحاص  هک  هتکن  نیا  هب  هجوت  اب  ، رّونم دقرم  نآ  بحاص  ردق  تلالج  تمظع و  رد  رکف  رّوصت و 
ّربدت ،و  دهد یم  یهاوگ  تایعقاو  نیا  ۀمه  هب  لوخد  نذا  ندناوخ  تقو  رد  هک  نانچ  ، دهد یم  باوج  ار  وا  مالس  دونـش و  یم  ار ، وا 

نآ اب  هک  ییاهتفلاخم  دوخ و  لاح  ياهیبارخ  رد  دـنک  لّمأت  دـنراد و  دوخ  نارئاز  نایعیـش و  هب  ناـشیا  هک  یفطل  ّتبحم و  رد  دـیامن 
نآ ناتـسود  ناصاخ و  ای  ناشیا  هب  وا  زا  هک  ییاهتیذا  اهرازآ و  هدرکن و  لمع  ناشیا  زا  هک  يدایز  ياهروتـسد  و  هدرک ، ناراوگرزب 

دوـخ عـضو  رد  ، یتـسار تـقیقح و  هـب  رگا  ،و  تـسا ناـشیا  ندرزآ  ، لاــمعا نـیا  هـمه  ۀــجیتن  تشگزاــب  هـک  هدیــسر  ناراوـگرزب 
.تسا بادآ  مامت  حور  نیا  ،و  دوش نایرگ  شمشچ  ،و  ناساره شبلق  ،و  دتسیاب زاب  نتفر  زا  شیاهمدق  ، درگنب

رکذ هدرک  لقن  تازجعملا  نویع  زا  راونالا  راحب  باتک  رد  یـسلجم  ۀـمّالع  هک  ار  تیاور  يواخـس و  راعـشا  تسا  بسانم  اـجنیا  رد 
: تسا نیا  تسا  هتسیاش  اهنآ  هب  لّثمت  ترایز  لاح  رد  هک  يواخس  راعشا  اما  ، مینک

ناـشیا رادربناـمرف  هـکره  سپ  دزادـنا * راـب  ناـنآ  يارــس  تـلود  هـب  ناوراـک  *و  میــسر یم  هدـش  قرق  نیمزرــس  هـب  ادرف  دــنتفگ 
ةویـش وفع  رگم  دـنتفگ  منک * رادـید  ار  ناشیا  ییور  هچ  اب  *و  تسیچ راکهنگ  نم  هراچ  متفگ  ددرگ * ناـمداش  ناشرادـیدب  * هدوب
دیما نانآ  هب  راب  کی  * تفاتـش ناشهاگرد  هب  مدـمآ و  ناشرـضحم  هب  تسب * دـیما  ناـنآ  هب  هک  یـسک  زا  صوصخ  هب  * تسین ناـنآ 

: راعشا نیا  هب  دوش  لثمتم  تسا  هتسیاش  زین  اهنآ و  زا  میب  سرت و  رگید  راب  مراد و 
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لئاس فک  دمی  بابلاب  لیلذ  فقاو  كدبع  اه 

لقاع تلعف  ام  لعفی  ام  یلاح  ءوس  یلع  زع  دق 

لئاس دری  کباب ال  نع  جار  هاجر  نم  مرکا  ای 

: دیوگب مه  و 

دیاش وت  گس  نآ  موش  نم  رگ  دیابب  یگس  ار  وت  وچ  اهاش 

هتسب تاوه  لگ  خاش  رب  هتسج  سبح  یکگس ز  متسه 

لذ رس  زا  هدیشک  وت  شیپ  لج  زا  هدیشک  يدوخ  هب  ار  دوخ 

شیپ زا  منارم  نزم و  مگنس  شیوخ  گس  نیا  رب  يرظن  نکفا 

نیطقی نب  یلع  تمدـخ  تساوـخ  یم  ، دوـب نایعیـش  زا  یکی  هک  لاّـمج  میهاربا  یتـقو  : یـسلجم تیاور  هب  فیرـش  تیاور  نآ  اـما  و 
ریزو سلجم  رد  هک  دوبن  میهاربا  نأش  ، رهاظ رظن  زا  ،و  دیشرلا نوراه  ریزو  نیطقی  نب  یلع  ،و  دوب نابراس  میهاربا  هکنیا  باب  زا  ، دسرب

ترضح تمدخ  هنیدم  رهش  رد  تساوخ  ، دش فّرشم  جح  هب  نیطقی  نب  یلع  لاس  نامه  رد  اقاّفتا  !! دادن هار  ار  وا  ، دوش دراو  تکلمم 
يا : تشاد هضرع  ، درک تاقالم  هناخ  نوریب  رد  ار  ترضح  نآ  دعب  زور  ، دادن راب  ار  وا  ترـضح  ، دسرب مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم 

زا هدومرف  ابا  ادـخ  يدادـن و  راب  ار  لاّمج  میهاربا  تردارب  هکنیا  رطاخ  هب  : دومرف ؟ دـیدادن راـب  ارم  هک  هدوب  هچ  نم  ریـصقت  ، نم دـّیس 
نیا رد  نم  يـالوم  دّیـس و  يا  : متفگ : تفگ نیطقی  نب  یلع.دـنک  وفع  ار  وت  میهاربا  هکنآ  زا  دـعب  رگم  ، دـنک لوبق  ار  وت  یعـس  هکنیا 

باحصا زا  هکنآ  یب  ، ورب عیقب  هب  اهنت  دسرب  بش  هاگره  : دومرف ؟ تسا هفوک  رد  وا  هنیدم و  رد  نم  ، منک تاقالم  اجک  ار  میهاربا  تقو 
هب بش  ، يور یم  هفوک  هب  يوش و  یم  راوس  ار  رتش  نآ  ، دـید یهاوخ  هدرک  نیز  يرتش  اـجنآ  رد  ، دوش رادربـخ  یـسک  وت  ناـمالغ  و 

تفگ مـیهاربا  ، دز رد  ،و  دـیناباوخ ار  رتـش  ، دیــسر لاّـمج  مـیهاربا  ۀـناخ  هـب  یناـمز  كدــنا  هـب  دــش  راوـس  رتـش  نآ  رب  ، تـفر عـیقب 
تسا و میظع  نم  رما  هک  نوریب  ایب  دورف  !؟ دنک یم  هچ  نم  هناخ  رد  رب  نیطقی  نب  یلع  : تفگ میهاربا  ، منیطقی نب  یلع  تفگ  ؟ یتسیک

ابا دیامن  لوبق  ارم  لمع  هکنیا  زا  ، الوم اقآ و  میهاربا  يا  : تفگ ، دـش میهاربا  ۀـناخ  لخاد  نوچ  ، دـهد دورو  نذا  هک  داد  دـنگوس  ار  وا 
زا وت  هکنآ  رگم  ، هدومرف
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ار میهاربا  تشاذـگ و  كاخ  رب  ار  دوخ  تروص  نیطقی  نب  یلع  سپ  [، دزرمایب ار  وت  ادـخ  ] کـل هّللا  رفغ  تفگ  میهاربا  ! يرذـگب نم 
نینچ هک  داد  مسق  ار  وا  نیطقی  نب  یلع  ، درک عانتما  میهاربا  ، لامب تیاپ  ریز  ار  متروص  راذـگب و  نم  تروص  يور  ياپ  هک  داد  مسق 

.دنک

ایادـخ «] دهـشا مهّللا  :» تفگ یم  نیطقی  نب  یلع  دـیلام و  دوخ  ياپ  ریز  ار  وا  يور  ،و  تشاذـگ نیطقی  نب  یلع  تروص  هب  اپ  میهاربا 
نب یـسوم  ترـضح  ۀناخ  رد  رب  ار  رتش  ،و  تشگزاب هنیدم  هب  بش  نامه  دش و  بکرم  نآ  رب  راوس  دـمآ و  نوریب  سپـس  [ شاب هاوگ 

رد ّتقد  زا.دومرف  لوبق  ار  وا  راک  ترضح  ،و  دوش دراو  بانج  نآ  رب  هک  داد  نذا  ار  وا  ترـضح  هاگنآ  ، دیناباوخ مالّـسلا  هیلع  رفعج 
! تسا ّتیمها  رپ  هزادنا  هچ  ات  ینید  ناردارب  قوقح  هک  دوش  یم  مولعم  ربخ  نیا 

[ هکرابم ۀناتسآ  هیلاع و  ۀبتع  ندیسوب  : مهد ]

ار ادخ  هک  ، دشاب نیا  شتّین  دنک و  هدجس  هدننک  ترایز  رگا  : هدومرف دیهش  خیش  ،و  تسا هکرابم  ۀناتـسآ  هیلاع و  ۀبتع  ندیـسوب  : مهد
.تسا رتهب  منک  یم  هدجس  ، هدناسر ناکم  نیا  هب  ارم  هکنیا  ۀنارکش  هب 

[ ندش دراو  تقو  هب  تسار  ياپ  نتشاد  مّدقم  : مهدزای ]

دـجاسم و هب  دورو  دـننام  ، ندـمآ نوریب  تقو  هب  پچ  ياپ  نتـشاد  مّدـقم  ،و  ندـش دراو  تقو  هب  تسار  ياپ  نتـشاد  مّدـقم  : مهدزاـی
اهنآ زا  جورخ 

[ دنابسچب نآ  هب  ار  دوخ  دناوتب  هک  يروط  هب  ، رّهطم حیرض  دزن  هب  نتفر  : مهدزاود ]

مهو تسا  بدا  نداتـسیا  رود  هکنآ  مّهوـت  و  دنابـسچب ، نآ  هب  ار  دوـخ  دـناوتب  هک  يروـط  هب  ، رّهطم حیرـض  دزن  هب  نـتفر  : مـهدزاود
تسا هدش  دراو  راثآ  رد  ، نآ ندیسوب  حیرض و  رب  ندرک  هیکت  اریز  ؟ تسا

[ رّونم ربق  هب  ور  نداتسیا  هلبق و  هب  تشپ  ترایز  تقو  رد  : مهدزیس ]

ندـناوخ زا  نوـچ  ، تسا موـصعم  هب  ّصتخم  تبدا  نیا  ارهاـظ  رّوـنم و  ربـق  هب  ور  نداتـسیا  هلبق و  هب  تشپ  تراـیز  تقو  رد  : مهدزیس
قح هب  ار  ادـخ  دراذـگب و  ار  پچ  ۀـنوگ  سپـس  ، دـنک اعد  عّرـضت  لاح  هب  دراذـگب و  حیرـض  هب  ار  تسار  ۀـنوگ  ، دـش غراف  تراـیز 

رّهطم رـس  تمـس  هب  هاگنآ  ، دزرو رارـصا  هغلابم و  اعد  رد  دـهد و  رارق  راوگرزب  نآ  تعافـش  لـها  زا  ار  وا  هک  دـناوخب  ربق  بحاـص 
دنک اعد  دتسیاب و  هلبق  هب  ور  ،و  دورب

[ ترایز ندناوخ  تقو  رد  نداتسیا  : مهدراهچ ]

درادن اهنآ  ریغ  اپ و  درد  رمک و  درد  فعض و  زا  يرذع  رگا  هتبلا  ترایز  ندناوخ  تقو  رد  نداتسیا  : مهدراهچ

[ رهّطم ربق  ندید  ماگنه  هب  ریبکت  نتفگ  : مهدزناپ ]
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ریبکت مالّـسلا  هیلع  ماما  يور  شیپ  هکره  : هدـمآ یتیاور  رد  ، ترایز عورـش  زا  شیپ  ، رهّطم ربق  ندـید  ماگنه  هب  ریبکت  نتفگ  : مهدزناپ
.دوش هتشون  ربکا  هّللا  ناوضر  وا  يارب  هل  کیرش  هدو ال  هّللا  ّالا  هلا  :ال  دیوگب نآ  زا  سپ  ،و  دیوگ

[ ربتعم بتک  رد  ةدش  تیاور  ياه  ترایز  ندناوخ  : مهدزناش ]

،و مالّـسلا مهیلع  نیرهاط  ۀـمئأ  مانأ  تاداس  زا  هدیـسر  ياه  ترایز  ،و  ربتعم بتک  رد  ةدـش  تیاور  ياه  ترایز  ندـناوخ  : مهدزناـش
نآ هب  ار  نانادان  ،و  هدرک قیفلت  تارایز  زا  یـضعب  اب  ار  اهنآ  ، ماوع زا  نادرخ  یب  یـضعب  هک  ، هدـش عارتخا  ياـهترایز  ندـناوخ  كرت 

.دنا هتخاس  لوغشم 

دوخ شیپ  زا  موش  تیادف  : متفگ ،و  مدش دراو  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  رب  : تفگ هک  : هدرک تیاور  ریـصق  میحرلا  دبع  زا  ینیلک  خـیش 
ییاعد
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ياجب زامن  تعکر  ود  رب و  هانپ  لوسر  ترضح  هب  ، دهد تسد  یتجاح  ار  وت  هاگره  ، راذگاو دوخ  عارتخا  زا  ارم  : دومرف ، مدرک عارتخا 
.ربخ رخآ  ات...نک  هده  ترضح  نآ  يوس  هب  رآ و 

[ ترایز زامن  ندروآ  اجب  : مهدفه ]

هرّهطم ۀضور  رد  ار  زامن  ، تسا ربمایپ  ترایز  رگا  : هدومرف دیهش  خیـش  تسا  تعکر  ود  نآ  لقا  هک  ترایز  زامن  ندروآ  اجب  : مهدفه
رـس يالاب  نالومعم  هک  يدجـسم  رد  ار  تعکر  ود  نآ  رگا  ،و  دـناوخب رـس  يالاب  رد  ، تسا ناماما  زا  یکی  مرح  رد  رگا  دروآ و  اجب 

رس يالاب  ربق و  تشپ  رد  ، ریقف نامگ  هب  ار  نآ  ریغ  ترایز و  زامن  : هدومرف (ه ) یسلجم ۀمّالع  ،و  تسا زیاج  دروآ  اجب  تسا  ناماما  ربق 
: تسا هدومرف  « هّرد » باتک رد  زین  مولعلا  رحب  ۀمّالع  ،و  تسا رتهب  ندروآ  اجب 

اب تایاور  بجوم  هب  تسا  نآ  دننام  * دهاشم ریاس  زا  نآ  ریغ  و  هدش * راکشآ  هبتر  يرترب  ار  البرک  * هکنیا هبعک  البرک و  ناتـساد  زا 
هک ناوخب  زامن  ربق  تشپ  رد  و  نک * باختنا  ار  رـس  يالاب  ندناوخ  زامن  *و  نک تیاعر  دـهاشم  نآ  رد  ار  ربق  هب  یکیدزن  دـهاوش *

روط يالاب  رون  دننام  رگید  ياهربق  *و  فیرش روبق  نیا  نیب  قرف  و  تسا * حیرص  نآ  بابحتـسا  رد  حیحـص  ریغ  *و  حیحـص تیاور 
تسا بولطم  اهنآ  هب  ندیبسچ  هکلب  یکیدزن  *و  تسا بحتسم  اهنآ  رانک  رد  زامن  يارب  یعس  سپ  تسا *

[ دناوخب نمحرلا  سی و  هروس  ترایز  زامن  رد  : مهدجه ]

ةروس نآ  لوا  تعکر  رد  ، دنشاب هدومرفن  رکذ  شزامن  يارب  یـصوصخم  تیفیک  ، دناوخ یم  زامن  هک  یترایز  نآ  يارب  رگا  : مهدجه
دوخ يایند  نید و  يارب  هچ  نآ  هب  اـی  ، دـنک اـعد  هدـش  دراو  هچنآ  هب  زاـمن  زا  دـعب  ،و  دـناوخب ، نمحرلا ةروس  مود  تعکر  رد  ،و  سی

.تسا رت  کیدزن  تباجا  هب  هک  اریز  [ دنک اعد  زین  نارگید  قح  رد  ینعی  ] دهد تسیمومع  ار  اعد  ،و  دسر یم  وا  رطاخب 

[ دنک زامن  هب  ادتبا  تسا  زامن  تقو  مرح  هب  دورو  ماگنه  رگا  : مهدزون ]

،و دنک زامن  هب  ادتبا  ترایز  زا  شیپ  ، هدش اپ  رب  تعامج  زامن  دـنیبب  ،و  دوش رهطم  مرح  دراو  هک  یـسک  : هدومرف دیهـش  خیـش  : مهدزون
، هدش زامن  تقو  رگا  نینچمه 
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تـسوا دصقم  تیاهن  ترایز  هک  ارچ  ، تسا رتهب  ترایز  هب  عورـش  ، تسین زامن  تقو  رگا  ،و  ددرگ زامن  دراو  دنک و  كرت  ار  ترایز 
تهارک زامن  كرت  هک  ، دـنرآ يور  زامن  هب  ،و  دـننک عطق  ار  ترایز  ، تسا بحتـسم  نارئاز  يارب  ، دـش هماقا  زاـمن  تراـیز  نیب  رگا  و 

.دننک امن  هب  رما  ار  مدرم  هک  تسا  مرح  نارازگراک  رب  ،و  دراد

[ هدش ترایز  ماما  سدقم  حور  هب  نآ  هیده  نآرق و  توالت  : متسیب ]

بادآ هلمج  زا  ، هدـش ترایز  ماـما  سدـقم  حور  هب  ار  نآ  ندرک  هیدـه  و  هرهطم ، حیارـض  دزن  ار  نآرق  توـالت  دیهـش  خیـش  : متـسیب
.ددرگ یم  زین  مالسلا  هیلع  هدش  ترایز  ماما  میظعت  نمضتم  و  ددرگ ، یم  زاب  هدننک  ترایز  هب  نآ  دوس  هک  ، هدرمش ترایز 

[ هدوهیب وغل و  تاملک  تسیاشان و  نانخس  ندرک  كرت  : مکی تسیب و  ]

اجره رد  هشیمه  هک  ییاـیند  ياهتبحـص  زا  نتـسج  يرود  هدوهیب و  وـغل و  تاـملک  تسیاـشان و  نانخـس  ندرک  كرت  : مکی تسیب و 
رد ادـخ  هک  ، هیاپدـنلب ياه  هبق  ،و  رهطم ياـههاگراب  نیا  رد  صوصخ  هب  ، تسا بلق  تواـسق  بجوم  قزر و  عناـم  حـیبق و  مومذـم و 

.هیآ رخآ  ات  َعَفُْرت  ْنَأ  ّللا 
�

ُه َنِذَأ  ٍتُوُیب  ِیف  دیامرف : یم  هک  اجنآ  ، دهد یم  ربخ  اهنآ  تلالج  یگرزب و  زا  « رون  » ةروس

[ ترایز تقو  رد  دوخ  يادص  ندرکن  دنلب  : مودو تسیب  ]

.مدرک رکذ  نیرئازلا  هیده  رد  هک  نانچ  ، ترایز تقو  رد  دوخ  يادص  ندرکن  دنلب  : مودو تسیب 

[ ترضح نآ  رهش  زا  نتفر  نوریب  تقو  رد  ماما  ندرک  عادو  : موس تسیب و  ]

ریغ هب  ای  تسا  هدیـسر  تیاور  رد  هک  یعاد  ترایز و  هب  ترـضح  نآ  رهـش  زا  نتفر  نوریب  تقو  رد  ماـما  ندرک  عادو  : موس تسیب و 
.نآ

[ ناهانگ زا  ندرک  رافغتسا  هبوت و  : مراهچ تسیب و  ]

شیپ هچنآ  زا  ترایز  زا  غارف  زا  سپ  ، دوخ راتفگ  رادرک و  لاح و  ندرک  رتهب  و  ناهانگ ، زا  ندرک  رافغتـسا  هبوت و  : مراـهچ تسیب و 
.تسا هدوب  اراد  ترایز  زا 

[ هفیرش ۀناتسآ  نامداخ  هب  ندرک  قافنا  : مجنپ تسیب و  ]

لها زا  فیرش  لحم  نآ  مادخ  تسا  هتـسیاش  تسا و  رـسیم  هک  يا  هزادنا  هب  هفیرـش  ۀناتـسآ  نامداخ  هب  ندرک  قافنا  : مجنپ تسیب و 
رب و.دـنناشن  ورف  ناشیا  رب  ار  دوخ  مشخ  ،و  دـننک لـمحت  دـننیب  یم  نارئاز  زا  هچنآ  دنـشاب و  تورم  نید و  بحاـص  حالـص و  ریخ و 

ییامهار و ، دصقم ار  ندرک  مگ  تروص  رد  ار  نابیرغ  دننک و  مادقا  ناجاتحم  جیاوح  ياضق  رب  دنرادن و  اور  یتشرد  تظلغ و  نانآ 
یتسار تقیقح و  هب  هریغ  نارئاز و  تظفاحم  تسارح و  فیظنت و  زا  ، همزـال تمدـخ  رد  دـیاب  مادـخ  تروص  ره  رد.دـنیامن  تلـالد 
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.دنشاب لوغشم 

[ مرح رواجم  يارقف  رب  ناسحا  قافنا و  : مشش تسیب و  ]

: مشش تسیب و 

لیـصحت لوغـشم  طقف  هک  نانآ  ملع و  لها  تاداس و  هژیو  هب  ماما  رهـش  دـنموربآ  نیکاسم  مرح و  رواجم  يارقف  رب  ناسحا  قاـفنا و 
هک ، دنتـسه اراد  ار  یتاهج  ،و  هدرک اپ  رب  ار  یهلا  رئاعـش  تشادگرزب  مچرپ  هراومه  ،و  دنیالتبم یتسدگنت  تبرغ و  یخلت  هب  ،و  دنملع

.تسا یفاک  اهنآ  تیاعر  تناعا و  موزل  رد  ، اهنآ زا  کی  ره  ۀظحالم 

[ یترایز رهش  زا  تشگرب  رد  ندرک  باتش  : متفه تسیب و  ]

زا ار  دوخ  هرهب  هک  ینامز  هتبلا  ، تسا یترایز  رهـش  زا  تشگرب  رد  ندرک  باتـش  ، بادآ هلمج  زا  : هدومرف دیهـش  خیـش  : متفه تسیب و 
ینوزف يارب  باتش  نیا  ،و  دشاب هدرک  كرد  ترایز 
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نادرم زا  ار  دوخ  دـیاب  ترایز  تقو  رد  نانز  : هدومرف زین  ،و  تسا نآ  زا  دـعب  تراـیز  يارب  ، عوجر هب  قوش  تدـش  مارتحا و  میظعت و 
ینعی ، دـنهد رییغت  دوخ ، رهاظ  عضو  رد  دـیاب  و.تسا  رتهب  دـننک  مادـقا  ترایز  هب  بش  رگا  دـنزادرپب و  ترایز  هب  اهنت  ،و  هدرک ادـج 
رتمک هک  دنیآ  نوریب  ناهنپ  یفخم و  ناکمالا  یتح  ،و  دنوشن هتخانـش  ات  ، دـننک لیدـبت  یلومعم  ياه  سابل  هب  ار  بوخ  یلاع و  سابل 

.دراد تمارک  هچ  رگا  ، تسین زیاج  دننک  ترایز  نادرم  هارمه  رگا  زین  ،و  دندرگ هتخانش  ،و  دنوش هدید 

شیارآ ار  دوخ  تراـیز  هب  فّرـشت  مسا  هب  ناـنز  هک  ، هدـش لومعم  ـالعف  هچنآ  یتـشز  حـبق و  ترثـک  ، تاـملک نیا  زا  : دـیوگ ّفلؤم 
راشف ناشیا  ياهندـب  هب  ،و  دـننک یم  دروخرب  نامرحمان  اب  رهطم  ياهمرح  رد  ،و  دـنیآ یم  نوریب  اه  هناخ  زا  سیفن  ياهـسابل  اب  ، هدرک

ار مدرم  ساوح  هدش و  ندـناوخ  ترایز  هب  لوغـشم  هتـسشن  نادرم  يوربور  ای  ، هدرک رهطم  حیارـض  هب  لصّتم  ار  دوخ  ای  ، دـنروآ یم 
ةرمز رد  لخاد  ،و  هتـشادزاب دوخ  راک  زا  ار  ناگدننک  هیرگ  ،و  ناعّرـضتم نارازگزامن و  نارئاز و  زا  ناگدـننک  تدابع  ، هدرک ناشیرپ 
هنوگ نیا  ترایز  ، تقیقح رد  ، اهنیا ریغ  ،و  دـنوش یم  [ دـندنب یم  ادـخ  ناگدـنب  يوس  هب  ار  ادـخ  هار  هک  نانآ  ] هّللا لیبس  نع  نیّداـص 

.تابرق هن  تسناد  تامرحم  رد  لخاد  ،و  تادابع زا  هن  ، درمش عرش  تارکنم  زا  دیاب  ار  نانز 

: دومرف قارع  لها  هب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  : هدش تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا 

: دومرف سپس.دینک  یمن  ایح  ایآ  ، دنروخ یمرب  نامرحمان  هب  ، رازاب هچوک و  رد  امش  نانز  هک  هدیسر  ربخ  نم  هب 

هک تسا  هدرک  تیاور  نینمؤملا  ریما  زا  هتابن  نب  غبصأ  « هیقفلا هرـضحی  نم ال  » باتک رد  و.درادن  تریغ  هک  ار  یـسک  دنک  تنعل  ادخ 
: دیوگ

نایرع هنهرب و  هک  ینانز  دـنوش  نایامن  تساهنامز  نیرتدـب  هک  ، تمایق یکیدزن  ،و  نامزلا رخآ  رد  : دومرف یم  مدینـش  ترـضح  نآ  زا 
اهتّذل يوس  هب  ،و  دنلیام تاوهـش  هب  ، دنلخاد اه  هنتف  رد  دـنجراخ و  نید  زا  اهنیا  ، دـننک یم  شیارآ  هناگیب  نادرم  يارب  ار  دوخ  ،و  دـنا

، دنتامّرحم ناگدنرامش  لالح  ،و  دنناباتش
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!! دنا خزود  رد  هنادواج 

[ دنک هصالخ  ار  ترایز  حیرض  هب  یکیدزن  تروص  رد  رئاز  ترثک  عقاوم  رد  : متشه تسیب و  ]

،و هدومن رت  هصالخ  ار  دوخ  ترایز  ، دنتسه حیرض  هب  رتکیدزن  هک  یناسک  ، تسا دایز  رئاز  هک  یعقاوم  ، تسا هتـسیاش  : متـشه تسیب و 
دّیـس ترـضح  تارایز  ماقم  رد  ام  : دـیوگ ّفلؤم.دـنبای  تسد  حیرـض  یکیدزن  هب  نانآ  دـننام  مه  نارگید  ات  ، دـنوش رود  حیرـض  زا 

هحفص 642] ] .درک میهاوخ  لقن  ، دننک تیاعر  بانج  نآ  نارئاز  دیاب  هک  ار  یبادآ  مالّسلا  هیلع  ءادهشلا 

هفیرش ياهمرح  لوخد  نذا  : مود لصف 

هراشا

: دوش یم  رکذ  لوخد  نذا  ود  اجنیا  رد 

[ هدومرف یمعفک  خیش  هک  یلوخد  نذا  لّوا  ]

مالّـسلا مهیلع  همئا  هفرـشم  دهاشم  زا  یکی  ای  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  دجـسم  هب  یتساوخ  نوچ  : هدومرف یمعفک  خیـش  لّوا 
: وگب يوش  دراو 

دنوش دراو  شا  هزاجا  نودب  هکنیا  زا  ار  مدرم  وت  ، ما هداتـسیا  ( شنادناخ وا و  رب  وت  دورد  ) تربایپ تا  هناخ  ياهرد  زا  يرد  رب  ایادـخ 
نم ایادخ.دنهد  هزاجا  امـش  هب  رگم  ، دیوشن دراو  ربمایپ  ياه  هناخ  هب  ، دـیا هدروآ  نامیا  هک  نانآ  يا  : يدومرف نآرق  رد  ، يا هدرک  عنم 

دورد ) تنانیـشناج تلوسر و  هک  مناد  یم  ،و  شروضح رد  هک  نانچ  مراد  رواب  شبایغ  رد  ار  فیرـش  هاگترایز  نیا  بحاـص  تمرح 
خساپ ممالس  هب  ،و  دنونش یم  ار  منخـس  ،و  دننیب یم  ار  منداتـسیا  لحم  ، دنوش یم  هداد  يزور  وت  دزن  ،و  دنا هدنز  هراومه  داب ) نانآ  رب 

زا نم  ، يا هدرک  زاب  ناشتاجانم  تّذل  ندیشچ  هب  ارم  مهف  رد  ،و  يا هدرک  بوجحم  ناشمالک  ندینـش  زا  ار  مشوگ  وت  یلو  دنهد ، یم 
بجاو نم  رب  ار  شتعاطا  هک  یماما  تا  هفیلخ  زا  ،و  اـیناث مهاوخ  یم  نذا  تربماـیپ  زا  ،و  ـالوا مهاوخ  یم  هزاـجا  مراـگدرورپ  يا  وت 

« نالف نب  نالف  » ياج هب  مهاوخ و  یم  هزاجا  يا  هدرک 
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نب نیـسحلا  ، دـیوگب تسا  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  رگا  الثم  ، دربب مان  ار  شردـپ  دـنک و  ترایز  دـهاوخ  یم  هک  ار  ماما  نآ 
.رگید ناماما  نینچمه  اضرلا  یسوم  نب  ّیلع  : دیوگب تسا  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  ترایز  رگا  ،و  ّیلع

: دیوگب سپس 

موش دراو  ایآ  ،؟ ادخ تّجح  يا  موش  دراو  ایآ  ! ادـخ لوسر  يا  موش  دراو  ایآ  ، اثلاث كرابم  هاگراب  نیا  هب  هدـش  هتـشامگ  ناگتـشرف  و 
هک يا  هزاجا  نیرتهب  هب  ، هد هزاجا  میالوم  يا  ندش  دراو  يارب  ارم  سپ  ، دیراد تماقا  هاگترایز  نیا  رد  هک  ، ادـخ بّرقم  ناگتـشرف  يا 

: وگب وش و  دراو  سوبب و  ار  ۀکرابم  ۀبتع  سپ  ینآ  قیال  وت  یلو  متسین  هزاجا  نآ  قیال  نم  هچنانچ  ، يا هداد  تناتسود  زا  یکی  هب 

،و نک محر  نم  هب  زرمایب و  ارم  ایادخ  داب ) شنادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  ) ادخ لوسر  نییآ  رب  ،و  ادـخ هار  رد  ،و  ادـخ هب  ،و  ادـخ مان  هب 
.نابرهم ریذپ  هبوت  رایسب  ییوت  اریز  ، ریذپب ار  ما  هبوت 

[ هدرک لقن  یسلجم  ۀمّالع  هک  تسا  یلوخد  نذا  : مود ]

،و سّدـقم بادرـس  هب  دورو  يارب  باحـصا  ياـه  هتـشون  زا  یمیدـق  يا  هخـسن  زا  ( هر ) یـسلجم ۀـمّالع  هـک  تـسا  یلوـخد  نذا  : مود
تـسا ییوک  ،و  يدومن شکاپ  وت  هک  تسا  يا  هعقب  نیا  يادـخ  هدومرف  لقن  تروص  نیا  هب  مالّـسلا  مهیلع  ۀـمئا  ینارون  ياههاگراب 

ياه هنومن  ،و  دـیحوت لیالد  يدرک  راکـشآ  اجنآ  رد  هکنیا  رطاخ  هب  ، یتخاس شا  هزیکاپ  هک  ، تسا ییاه  هناشن  ،و  يداد شتفارـش  هک 
یتخیگنارب ،و  قلخ مامت  رب  تسایر  يارب  يدرک  باختنا  ،و  ماظن ظفح  يارب  ، يدـیزگرب اورناـمرف  ناونع  هب  هک  ناـنآ  ، ار دـیجم  شرع 

نیناوق و ظفح  يارب  ، تناربمایپ ینیشناج  هب  نانآ  رب  سپس  ، تمایق زور  ات  ، یتسه زاغآ  رد  تلادع ، هب  مایق  يارب 
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ترطف رد  ار  ناشتـسایر  هک  نانچ  ، یتخاـس لـماک  ار  ناگدـنهد  میب  تلاـسر  ناربماـیپ و  زا  تفـالخ  اـب  ،و  يداـهن ّتنم  تماـکحا  و 
هک تنطلـس  ۀـصرع  رد  تسین  وت  زج  يدوـبعم  ،و  یناـبرهم هزادـنا  هچ  هک  تیدوـبعم  ۀـصرع  رد  یهّزنم  سپ  ، يدرک بجاو  نیفّلکم 

یلقن یلقع و  روما  رد  ار  هچنآ  ، دمآ قفاوم  تنامرف  ،و  یتشرس نآ  رب  ار  اهدرخ  هچنآ  اب  ، تراتفر درک  یگنهامه  اریز  يرگداد  ردقچ 
نیرتلماـک هب  لـّلعم  هک  تا ، يرواد  رب  تسار  وـت  رکـش  ،و  تیاـبیز يوـکین  يریگ  هزادـنا  رب  تـسار  وـت  ساپـس  سپ  ، يدوـمن رّرقم 

زاـغآ زا  شیپ  هکنآ  تسا  هّزنم  ، ددرگن هعزاـنم  شناـمرف  رد  وا  اـب  ،و  دوـشن تساوخزاـب  شراـک  زا  هکنآ  تـسا  هّزنم  سپ  ، تساـهتّلع
ضرف رب  رگا  ، داهن تنم  ام  رب  دنیوا ، نانیشناج  هک  ینارادمامز  دوجو  هب  هک  ساپس  ار  ادخ  ،و  درک بجاو  دوخ  رب  ار  تمحر  شقلخ 

دننک ظـفح  اـهنامز  همه  رد  ار  شنیناوق  هک  ینانیـشناج  هب  ار  اـم  هک  ، تسین ادـخ  زج  يدوـبعم  ،و  دوـب یم  رـضاح  یناـکم  رد  لاـحم 
شندروآ زا  سنا  نـج و  هـک  یتازجعم  ، دــنایامن یتازجعم  ۀلیــسو  هـب  اــم  يارب  ار  ناــنآ  هـک  ، تـسا رتــگرزب  ادــخ  ،و  داد تـفارش 

رّرقم زین  اـم  يارب  ار  هتــشذگ  ياــهتّلم  رد  شیاــبیز  ياــهتمعن  هـک  ، گرزب رترب  يادــخ  هـب  زج  تـسین  ییورین  شبنج و  ، دــنناوتان
ار ام  ربمایپ  يداد  رارق  هک  نانچمه  ،و  دـمآ بجاو  تتیاهن  یب  يدـبا  تاذ  رب  هک  نانچ  ، تسار وت  ، رترب يانث  ساپـس و  يادـخ.تشاد 

نتفاتـش هب  تمایق  زور  ات  ار  ام  ، نایناهج مامت  رب  ، شناد يور  زا  ار  نانآ  يدیزگرب  ،و  تاقولخم يرترب  ار  نامناماما  ،و  ناربمایپ نیرتهب 
هب ار  ام  ياهناج  ،و  دـیارگب ناشیا  شنم  شور و  يوس  هب  هناقـشاع  هک  هد  رارق  نانچ  ار  اـم  حاورا  ،و  رادـب قفوم  ناـشدابآ  هاـگرد  هب 

هب رظن  هک  یتروص 
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دورد سپ  ، میا هتساخرب  نخس  هب  نانآ  اب  ناشدوخ  روضح  رد  ییوگ  هک  يروط  هب  ، دشاب هتـشاد  تسود  ار  ناشناتـسآ  ناشـسلاجم و 
ییاهناتـسآ نیا  هب  هدب  دورو  دورو  هزاجا  ام  هب  ایادخ.موصعم  ماما  نآ  ،و  ناداژن كاپ  نآ  ،و  رظن زا  بیاغ  نایاقآ  نآ  ناشیا ، رب  ادـخ 

،و نک يراـج  تتباـهم  ربارب  رد  عوشخ  اـب  ار  نامکـشا  و  یتـشاداو ، تداـبع  هب  ناـشترایز  ۀلیـسو  هب  ار  اهنامـسآ  اـهنیمز و  لـها  هک 
فارتعا ،و  مینک رارقا  يا  هدرک  متح  ناشیا  يارب  هک  یفاصوا  هب  ات  نادرگ ، نتورف  تعاط  بوجو  یگدـنب و  ینتورف  اب  ار  نامیاضعا 
ناگدـنب رب  مالـس  ،و  ار يادـخ  ساپـس  ، دـنقیالخ ناعیفـش  ، دوش یم  بصن  اهوزارت  هک  ینامز  ، فارعا زور  رد  ناشیا  هکنیا  هب  مییامن 

.شکاپ تیب  لها  دّمحم و  شا  هدیزگرب 

ناـشیا میرح  هب  دورو  ةزاـجا  تـالمج  نیا  ، هک یتـسرد  هـب  ، یـشاب ناـیرگ  عشاـخ و  هـک  یلاـحرد  ، وـش دراو  ،و  سوـبب ار  هـبتع  سپ 
.نانآ ۀمه  رب  ادخ  دورد  ، تسا

هنیدم رد  نیعمجا  مهیلع  همالس  هّللا و  تاولص  عیقب  همئا  ارهز و  همطاف  ربمایپ و  ترایز  : موس لصف 

[ مهیلع همالس  هّللا و  تاولص  عیقب  همئا  ارهز و  همطاف  ربمایپ و  ترایز  تلیضف  ]

هناتـسآ هرّهطم و  ۀـضور  ترایز  هب  ندـش  فّرـشم  ، تسا دـکؤم  ّبحتـسم  نایجاح  صوصخ  هب  مدرم  یمامت  قح  رد  هک  شاب  هاـگآ 
رد افج  ثعاب  ، ترضح نآ  ترایز  كرت  هیلع و  مالس  هّللا و  تاولص  هّللا  دبع  نب  دّمحم  نیلسرملا  دّیس  ترضح  نایملاع  رخف  ، هرّونم
هب نتفر  يارب  ار  ناشیا  هک  تسا  ماما  رب  ، دـننک كرت  ار  بانج  نآ  ترایز  مدرم  رگا  : هدومرف دیهـش  خیـش  ،و  تسا تماـیق  رد  وا  قح 

مالّسلا هیلع  قداص  ماما  زا  قودص  خیش.تسا  مارح  يافج  بجوم  ترضح  نآ  ترایز  كرت  اریز  ، دنک روبجم  ترضح  نآ  ترایز 
.تسا ّجح  یمامت  زا  ام  ترایز  اریز  ، دناسرب نایاپ  هب  ام  ترایز  هب  ار  شّجح  دیاب  ، دنک ّجح  امش  زا  یکی  هاگره  : هدرک تیاور 
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كرت هک  ، دـینک ماـمت  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تراـیز  هب  ار  دوخ  ّجـح  : هدرک تیاور  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  زا  زین  و 
ادخ هک  دنچ  يربق  ترایز  هب  دنا و  هداد  روتسد  ترایز  نیا  هب  ار  امش  ،و  تسا بدا  فالخ  افج و  ّجح  زا  سپ  ترـضح  نآ  ترایز 

تیاور يوره  تلّـصلا  وبا  زا  زین  ،و  دینک يزور  بلط  ادخ  زا  اهربق  نآ  رانک  دـیورب و  هدرک  مزال  امـش  رب  ار  اهنآ  ترایز  اهنآ و  قح 
یم تیاور  نآ  لها  هک  یثیدـح  رد  ییاـمرف  یم  هچ  ، هّللا لوسر  نبا  اـی  : مدرک ضرع  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  تمدـخ  : هک هدرک 

؟ دننک یم  ترایز  ار  دوخ  راگدرورپ  ناشلزانم  زا  تشهب  رد  نانمؤم  هک  ، دننک

یگنهامه قح  داقتعا  اب  رهاظ  هب  هک  ، تسا یبلطم  لماش  هکنآ  اب  ؟ تسیچ دشاب  یحیحـص  ثیدح  رگا  ثیدح  ینعم  هک  نیا  زا  هیانک 
: دندومرف تروص  نیا  هب  ار  وا  خساپ  ترضح  ، درادن

ار وا  تعاط  ،و  داد رارق  لضفا  هکئالم  ناربمایپ و  زا  یتح  شقلخ  عیمج  زا  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  دّمحم  شربمایپ  ادخ  تلص  ابا  يا 
: دومرف هک  نانچ  ، درمش دوخ  ترایز  ار  وا  ترایز  ،و  دوخ اب  تعیب  ار  وا  تعیب  ،و  دوخ تعاط 

تـسد دننک  یم  تعیب  ادخ  اب  تقیقح  رد  دننک  یم  تعیب  وت  اب  هک  نانآ  : هدومرف هدرک و  تعاطا  ار  ادخ  دنک  تعاطا  ار  ربمایپ  هکره 
تسا نانآ  تسد  يالاب  ادخ 

ترایز ار  ادـخ  هک  تسا  نانچ  ، دـنک ترایز  گرم  زا  سپ  ای  ، تایح لاـح  رد  ارم  هکره  : دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  و 
هیلع و هّللا  یلص  ادخ  لوسر  : هدرک تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  « دانـسألا برق  » باتک رد  يریمح.ربخ  رخآ  ات  دشاب  هدرک 

هیلع قداص  ماما  : هدـمآ یثیدـح  رد.موش  یم  وا  عیفـش  تماـیق  زور  ، دـنک تراـیز  تاـمم  زا  سپ  اـی  ، تاـیح رد  ارم  هکره  : دومرف هلآ 
لها رب  ام  : دومرف داد و  مالـس  ترـضح  نآ  هب  ،و  تفر هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  ترایز  هب  ، دوب هنیدم  رد  يدیع  زور  مالّـسلا 

یسوط خیش.هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  ناممالـس  ترایز و  ّتلع  هب  ، میراد يرترب  هّکم  ریغ  هاوخ  هّکم و  هاوخ  اهرهـش  همه 
مالـسلا امهیلع  همطاـف  ترـضح  تمدـخ  هک  ، شّدـج زا  ، شردـپ زا  وا  تسا و  هدومن  تیاور  کـلملا  دـبع  نب  دـیزی  زا  «، بیذـهت » رد

تکرب و بلط  يارب  : مدرک ضرع  ؟ يا هدمآ  هچ  يارب  دیسرپ  نم  زا  هاگنآ  ، تسج یـشیپ  نم  رب  مالـس  هب  ترـضح  نآ  ، مدش فّرـشم 
هک ره  هک  ، تسا رضاح  هکنیا  ،و  مردپ داد  ربخ  ارم  : دومرف ، باوث
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گرم زا  سپ  زین  يرآ و  : دوـمرف ؟ امـش وا و  تاـیح  رد  : متفگ ، دـنک بجاو  وا  رب  ار  تشهب  ادـخ  ، دـنک مالـس  زور  هـس  نـم  رب  وا و  رب 
هکره : دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  تسا  لقن  ساّبع  نب  هّللا  دـبع  زا  ربتعم  ثیدـح  رد  : هدومرف ( هر ) یـسلجم ۀـمّالع.ام 

زا « هعنقم » باتک رد.دزغلب  نآ  زا  اهمدـق  هک  يزور  ، دـشاب تباث  طارـص  رب  شمدـق  ، دـنک تراـیز  عیقب  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماـما 
یسوط خیش.دریمن  ناشیرپ  تسدیهت و  ،و  دوش هدیزرمآ  شناهانگ  دنک  ترایز  ارم  هکره  : هدش تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح 

ار مالّسلا  هیلع  رقاب  ترضح  شردپ  مالّسلا و  هیلع  قداص  ترضح  هکره  : هدرک تیاور  مالّسلا  هیلع  يرگسع  ترضح  زا  « بیذهت » رد
ملاس نب  ماشه  زا  «، تارایزلا لماک  » باتک رد  هیولوق  نبا.دریمن  التبم  دسرن و  وا  هب  يدرد  يرامیب و  دشکن و  مشچ  درد  دنک  ترایز 

مالّـسلا هیلع  قداص  ماما  رـضحم  هب  يدرم  : تسا نیا  نآ  تالمج  زا  یـشخب  هک  هدروآ  ینالوط  یتیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا 
یشاداپ هچ  دنک  ترایز  ار  وا  هک  یسک  يارب  تشاد  هضرع  ، يرآ : دومرف ؟ درک ترایز  دیاب  ار  تردپ  ایآ  : درک ضرع  ،و  دش بایفرش 

وا تراـیز  زا  هک  یـسک  درک  ضرع  ، تسوا شاداـپ  تشهب  ، دـنک يوریپ  وا  زا  دـشاب و  هتـشاد  وا  تماـما  هب  داـقتعا  رگا  : دومرف ؟ تسا
رایـسب باـب  نیا  رد  ثیداـحا.تشاد  دـهاوخ  ترـسح  تسا  تماـیق  زور  هک  « هرـسحلا موی  » رد دومرف  ؟ دـش دـهاوخ  هچ  دـنک  ضارعا 

.تسا یفاو  یفاک و  هزادنا  نیمه  ام  ندش  رّکذتم  يارب  ،و  تسا

[ هلآ هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  ترایز  تیفیک  ]

هراشا

يارب ، يدـش دراو  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربماـیپ  ۀـنیدم  هب  هاـگره  : تسا نینچ  : هلآ هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تراـیز  تیفیک  اـّما 
تاحفـص رد  هک  ار  لّوا  لوخد  نذا  تسیاب و  دجـسم  رد  راـنک  يوش  ترـضح  نآ  دجـسم  دراو  یتساوخ  نوچ  ، نک لـسغ  تراـیز 

ود هاگنآ  ، وگب ربکا  هّللا  هبترم  ردص  سپـس  ، رادب مّدـقم  دورو  تقو  ار  تسار  ياپ  ،و  وش دراو  لییربج  رد  زا  ناوخب و  تشذـگ  شیپ 
: وگب سوبب و  ار  نآ  راذگب و  تسد  نآ  رب  ،و  ورب هفیرش  ةرجح  بناج  هب  ،و  روآ اجب  دجسم  ّتیحت  زامن  تعکر 

تداهش ، ناربمایپ متاخ  يا  وت  رب  مالـس  ، هّللا دبع  نب  دّمحم  يا  وت  رب  مالـس  ، ادخ ربمایپ  يا  وت  رب  مالـس  ، ادخ ةداتـسرف  يا  وت  رب  مالس 
یهن رکنم  زا  ،و  هدومن رما  فورعم  هب  ،و  یتخادرپ ار  تاکز  و  یتشاد ، اپب  ار  زاـمن  ،و  يداد ماـجنا  ار  شیوخ  تلاـسر  وت  هک  مهد  یم 

، يدرک تدابع  هناصلاخ  ار  ادخ  ،و  يدرک
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.تا هزیکاپ  تیب  لها  وت و  رب  شتمحر  ادخ و  ياهدورد  ، دیسررد ار  وت  گرم  ات 

بناج هب  تسار  شود  ،و  ربق بناج  هب  پچ  شود  هک  يروطب  ، تسیاب تسا  ربق  تسار  بناـج  زا  هک  ولج  نوتـس  دزن  هلبق  هب  ور  سپ 
: وگب دریگ و  رارق  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  رس  هاگیاج  هک  ربنم 

،و تسوا هداتـسرف  هدنب و  دّـمحم  هک  مهد  یم  تداهـش  ،و  تسا کیرـش  یب  هناگی و  ، تسین ادـخ  زج  يدوبعم  هک  مهد  یم  تداهش 
هب ار  تراگدرورپ  ياـهمایپ  وت  هک  مهد  یم  تداهـش  ،و  هّللا دـبع  نب  دّـمحم  ییوت  هکنیا  ییادـخ و  لوسر  وت  هک  مهد  یم  تداـهش 

يدرک تدابع  ار  ادخ  ،و  هنـسح هظعوم و  تمکح و  اب  يدرک  داهج  ادخ  هار  رد  ،و  يدومن یهاوخریخ  تتّما  يارب  يدـناسر و  مدرم 
ریگ تخـس  نارفاـک  رب  ،و  ناـبرهم نمؤـم  مدرم  هب  تبـسن  ،و  يدرک ادا  دوـب  تا  هدـهع  رب  قـح  زا  هـچنآ  ،و  دیـسررد ار  وـت  گرم  اـت 

یهارمگ كرـش و  زا  ، وت ۀلیـسو  هب  ار  ام  هک  ساپـس  ار  ادخ.دناسرب  ناگتـشاد  یمارگ  ماقم  فرـش  نیرترب  هب  ار  وت  ادـخ  سپ  ، يدوب
اهنامـسآ و لـها  تا و  هتـسیاش  ناگدـنب  تلـسرم و  ناربماـیپ  تـبّرقم و  ناگتـشرف  ياـهدورد  تیاـهدورد و  ، هد رارق  ایادـخ.دیناهر 
نیما و تربمایپ و  لوسر و  هدنب و  دّمحم  رب  ، ناگدـنیآ ناگتـشذگ و  زا  نایناهج  راگدرورپ  يا  تفگ  حـیبست  تیارب  هکره  ،و  اهنیمز

اطع دنلب  ۀجرد  ار  وا  ایادخ.تقلخ  نایم  زا  وت  ةدـش  باختنا  ،و  تا هدـیزگرب  صوصخم و  صلاخ و  تسود  تبوبحم و  زار و  مرحم 
يا هدیدنسپ  ماقم  هب  ار  وا  ،و  نک تیانع  هلیسو  تشهب  زا  ار  وا  ،و  نک
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سپ ، دندمآ وت  دزن  دندرک ، متس  دوخ  هب  هک  یتقو  نانیا  رگا  ، يدومرف وت  ایادخ  ، دنرب کشر  وا  هب  ناگدنیآ  ناگتشذگ و  هک  ، زیگنارب
نونکا مه  نم  ،و  دـنبای یم  نابرهم  ریذـپ و  هبوت  ار  ادـخ  ، تساوخ شزرمآ  نانآ  يارب  لوسر  ،و  دـندرک شزرمآ  تساوخرد  ادـخ  زا 

ار مناهانگ  ات  ، منک یم  وت  راگدرورپ  مراگدرورپ و  ، ادـخ بناـج  هب  ور  وت  ۀلیـسو  هب  ،و  مدـمآ وت  دزن  هب  هدـننک  هبوت  هاوخ و  شزرمآ 
.دزرمایب

تجاح رادرب و  ادـخ  يوس  هب  ار  اهتـسد  نک و  هلبق  بناج  هب  ور  ،و  هد رارق  دوخ  فتک  تشپ  ار  رّهطم  ربق  ، دـشاب یتجاح  ار  وت  رگا  و 
هک هدرک  تیاور  دوعسم  نب  دّمحم  زا  ربتعم  دنـس  هب  هیولوق  نبا.یلاعت  هّللا  ءاش  نا  ، دوش هدروآرب  تسا  راوازـس  هک  ، هاوخب ار  شیوخ 

: تفگ تشاذگ و  ربق  رب  ار  كرابم  تسد  ،و  دمآ هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  ربق  دزن  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  مدید  : تفگ

دورد وـت  رب  هـک  مهاوـخ  یم  ، درک تیادـه  وـت  ۀلیــسو  هـب  ار  مدرم  ،و  دوـمن تتیادـه  درک و  باـختنا  دـیزگزب و  ار  وـت  هـک  ادـخ  زا 
دورد وا  رب  دیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  ، دنتسرف یم  دورد  ربمایپ  رب  شناگتشرف  ادخ و  هک  یتسرد  هب  : دناوخ نینچ  سپس  ، دتسرف

.لماک یمالس  دینک  مالس  دیتسرف و 

[ هرونم هضور  لامعا  ]

نییاپ ۀّبق  ود  لامب و  تسد  نآ  رب  ،و  ورب ربنم  دزن  ، يدش غراف  اعد  زا  فیرـش  ربق  رانک  نوچ  : هدومرف « حابـصم » باتک رد  یـسوط  خیش 
دمح تسیاب و  ربنم  دزن  تسا و  مشچ  يافش  نآ  رد  هک  لامب  نآ  هب  ار  دوخ  ياهمـشچ  تروص و  ریگب و  تسا  رانا  دننام  هک  ار  ربنم 

زا تسا  یغاب  نم  ربنم  ربق و  نیب  : دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  ، هاوخب ار  دوخ  تجاـح  ،و  روآ ياـجب  ار  یهلا  ياـنث  و 
،و يروآ یم  اجب  زامن  یهاوخ  هچنآ  اجنآ  رد  ،و  يوریم ربمایپ  ماقم  هب  سپس  ، تشهب ياهرد  زا  تسیرد  رب  نم  ربنم  تشهب و  ياهغاب 

يور نوریب  ای  يوش  دجسم  لخاد  هاگره  تسا و  زامن  رازه  اب  ربارب  نآ  رد  زامن  هک  یتسرد  هب  ، ناوخب زامن  رایـسب  ربمایپ  دجـسم  رد 
نداتـسیا ّلحم  هک  ، ورب تسا  نادوان  ریز  هک  لییربج  ماقم  هب  راذـگ و  زامن  ارهز  همطاـف  ۀـناخ  رد  تسرف و  تاولـص  ترـضح  نآ  رب 

: وگب هدوب و  اجنآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ربمایپ  زا  نتساوخ  لوخد  نذا  ماگنه  رد  لییربج 

.ینادرگزاب نم  هب  ار  تتمعن  هک  ، رود يا  ، کیدزن يا  ، راوگرزب يا  ، هدنشخب يا  مهاوخ  یم  وت  زا 

[ مالسلا اهیلع  همطاف  ترضح  ترایز  تیفیک  ]

هراشا

ار مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  هاگنآ 
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تسا ربنم  ربق و  نیب  هک  هضور  رد  : دنا هتفگ  يا  هفیاط  ، هدش فالتخا  همولظم  نآ  ربق  ياج  نییعت  رد  نک و  ترایز  هرّهطم  ۀضور  دزن 
ار هچنآ  تسا و  عیقب  رد  شرّهطم  ربق  دنا  هتفگ  موس  هورگ  تسا و  نوفدـم  شدوخ  ۀـناخ  رد  : دـنا هتفگ  یـضعب  دـشاب و  یم  نوفدـم 

عضوم هس  نیا  رد  ار  همّظعم  نآ  هک  یسک  دوش و  ترایز  هضور  دزن  همولظم  نآ  هک  تسا  نیا  ، دنراد نآ  رب  داقتعا  رتشیب  اب  باحصا 
: وگب يداتسیا  عضاوم  نیا  رد  ، هنحتمم نآ  ترایز  يارب  نوچ  ، تسا لضفا  دنک  ترایز 

نیا رب  اـم  تفاـی  ابیکـش  ار  وت  تدومزآ  هچنآ  هب  سپ  ، دـنیرفایب ار  وت  هکنآ  زا  شیپ  ، دـیرفآ ار  وت  هکی  يادـخ  تدومزآ  ، هدوـمزآ يا 
هدروآ ام  يارب  شا  یصو  )و  داب شنادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  ) تردپ هچنآ  مامت  هب  ،و  مییوت ناگدننک  قیدصت  ناتسود و  هک  میرواب 
قحلم شنیـشناج  تردپ و  هب  نامقیدـصت  هب  ار  ام  ، میا هدوب  وت  هدـننک  قیدـصت  رگا  ، مینک یم  تساوخرد  وت  زا  سپ  ، میا هدـننکربص 
لوسر رتخد  يا  وت  رب  مالـس  : ییوگب تسا  ّبحتـسم  زین  و.میا  هتـشگ  كاـپ  وت  تیـالو  ببـس  هب  هک  ، میهد تراـشب  ار  دوخ  اـت  ، ینک

يا وت  رب  مالس  ، ادخ یمیمص  تسود  رتخد  يا  وت  رب  مالس  ادخ ، بوبحم  رتخد  يا  وت  رب  مالس  ، ادخ ربمایپ  رتخد  يا  وت  رب  مالس  ، ادخ
ناربمایپ نیرترب  رتخد  يا  وت  رب  مالـس  ، ادخ قلخ  نیرتهب  رتخد  يا  وت  رب  مالـس  ، ادخ نیما  رتخد  يا  وت  رب  مالـس  ، ادخ ةدـیرگزب  رتخد 

ناگتــشذگ و زا  ناـهج  ناوناـب  يوناـب  يا  وـت  رب  مالــس  ، تاـقولخم نیرتـهب  رتـخد  يا  وـت  رب  مالــس  ، ناگتــشرف نـالوسر و  ،و  ادـخ
ناناوج رورس  ود  ، نیسح نسح و  ردام  يا  وت  رب  مالس  ، ادخ لوسر  زا  دعب  قلخ  نیرتهب  و  ادخ ، ّیلو  رسمه  يا  وت  رب  مالس  ، ناگدنیآ
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مالس ، هزیکاپ هلضاف  يا  وت  رب  مالس  ، وت زا  دونشخ  ادخ  و  ادخ ، زا  دونشخ  يا  وت  رب  مالس  ، هدیهـش هقیّدص  يا  وت  رب  مالـس  ، تشهب لها 
وت رب  مالس  ، اناد رایـسب  يا  هکئالم و  اب  نخـسمه  يا  وت  رب  مالـس  ، فیظن راگزیهرپ  يا  وت  رب  مالـس  ناسنا ، سابل  رد  هیروح  يا  وت  رب 
يا وت  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  مالـس و  ، نمـشد روهقم  ،و  هدـش بوکرـس  زا  وت  رب  مالـس  ، هدـش بصغ  تقح  هک  يا  ، هدیدمتـس يا 

ناهج زا  تراگدرورپ  يوس  زا  نشور  یناـهرب  رب  هک  مهد  یم  یهاوگ  وت ، نت  حور و  وت و  رب  ادـخ  دورد  ، ادـخ لوسر  رتخد  همطاـف 
لوسر هب  ،و  درک افج  وت  هب  هکره  ،و  دومن داش  ار  ( داب شنادناخ  وا و  رب  ادـخ  دورد  ) ادـخ لوسر  ، درک داش  ار  وت  هکره  ،و  یتشذـگرد
هکره ،و  درزآ ار  ( داب شنادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  ) ادخ لوسر  ، درزآ ار  وت  هکره  و  درک ، افج  ( داب شنادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  ) ادخ

شنادناخ وا و  رب  ادخ  دورد  ) ادخ لوسر  زا  ، دیرب وت  زا  ره  تسویپ و  ( داب شنادناخ  وا و  رب  ادـخ  دورد  ) ادـخ لوسر  هب  ، تسویپ وت  هب 
نم هک  مریگ  یم  هاوـگ  ار  ناگتـشرف  ادـخ و  نـالوسر  ادـخ و  ، یتـسه وا  يوـلهپ  ود  نیب  حور  وا و  نت  ةراـپ  وـت  هـک  ارچ  ، دـیرب داـب )

تسود ،و  يرازیب وا  زا  وت  هک  ره  زا  مرازیب  ،و  ینیگمشخ وا  رب  وت  هک  یسک  رب  منیگمشخ  ،و  يدونشخ وا  زا  وت  هک  یسک  زا  مدونشخ 
هکره هب  مراد  ّتبحم  يراد و  ترفن  وا  زا  وت  هکره  زا  مرّفنتم  ،و  ینمـشد وا  اب  وت  ار  هکره  منمـشد  يراد و  تسود  وت  ار  هکره  مراد 

ۀمئا ادخ و  لوسر  رب  هاگنآ.تسا  یفاک  یهد  شاداپ  یهد و  رفیک  ، یسرباسح تداهش و  يارب  ادخ  يراد و  ّتبحم  وا  هب  وت 
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.یتسرف یم  تاولص  مالّسلا  مهیلع  نیرهاط 

[ رخآلا يدامج  موس  زور  رد  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  ترایز  ]

ترایز املع  زین  و  میدرک ، لقن  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  يارب  رگید  یتراـیز  رخـآلا  يداـمج  موس  زور  يارب  اـم  : دـیوگ ّفلؤم 
تنب ای  کیلع  مالّـسلا  ) نآ لوا  ، تسا یـسوط  خیـش  زا  هدـش  لقن  ترایز  نیمه  لـثم  هک  ، دـنا هدرک  لـقن  همولظم  نآ  يارب  یطوسبم 

: تسا نینچ  نآ  دعب  هب  اجنیا  زا  )و  هتکئالم هلسر و  هّللا و  دهشا  ) ات تسا  ( هّللا لوسر 

رد ،و  تسا نمـشود  وت  اـب  هکره  اـب  منمـشد  ،و  دراد تسود  ار  وت  هکره  اـب  متـسود  نم  هک  میریگ  یم  هاوگ  ار  شناگتـشرف  ادـخ و 
منمؤم و ناشتیالو  هب  ،و  تنادنزرف زا  ناماما  ووت  رسمه  ردپ و  وت و  هب  مراد  نیقی  متسرپرس  يا  نم  دگنجب ، وت  اب  هک  یـسک  اب  مگنج 

غالبا ، دـیاب ار  هچنآ  ادـخ  بناج  زا  نانآ  ،و  اهنآ نامرف  نامرف  ،و  تساهنآ نید  ، نید هک  ، مهد یم  تداهـش  ، ممزتلم ناـنآ  زا  يوریپ  هب 
ياهدورد ،و  دندومنن انتعا  ناگدننک  تمالم  تمالم  هب  ادخ  هار  رد  ،و  دندومن توعد  هنـسح  ۀظعوم  مکح و  اب  ادخ  هار  هب  ،و  دندرک

لوتب رب  تسرف  دورد  ،و  شتیب لها  دّـمحم و  رب  تسرف  دورد  ایادـخ  كاـپ ، ناـماما  نآ  ، تنادـنزرف وت و  رـسمه  ردـپ و  وت و  رب  ادـخ 
هدش بصغ  ، هریچ نمشد  ، همولظم ، هدیـشر ، تیبرت كاپ  ، وا زا  دونـشخ  ادخ  ، قح زا  دونـشخ  ، هزیکاپ ، راکزیهرپ هموصعم ، ، هقیّدص ، كاپ

صلاـخ ،و  شنت ةراـپ  ،و  تلوسر رتخد  همطاـف  ، شدـنزرف هدـش  هتـشک  ، شرهوش رب  هدـش  متـس  ، هتـسکش ولهپ  ، ثرا زا  هدـش  عنم  قح ،
رـسمه ،و  یفطـصم هبوبحم  ،و  يداد صاصتخا  شنیـشناج  هب  هک  يا  هفحت  ،و  وت بناج  زا  هدـش  باختنا  ،و  شا هشوگ  گج  ،و  شبلق

بیس ،و  دهز عرو و  نامیپ  مه  ،و  ءایلوا ةدنهد  هدژم  ،و  ناوناب يوناب  یضترم ،
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،و وا دوجو  فدص  زا  ار  ناماما  راونا  يدرک  جراخ  ،و  تشهب نانز  هب  ار  شّدلوت  يداد  تفارـش  هک  ییوناب  ، دـیواج تشهب  سودرف و 
رب ،و  تهاگشیپ رد  شفرـش  رب  ،و  وت دزن  شماقم  رب  دیازفیب  هک  يدورد  ، تسرف دورد  وا  رب  ایادخ.ار  تّوبن  ةدرپ  شلباقم  رد  یتخادنا 

ناسحا و لضف و  ، دوخ بناج  زا  شا  یتسود  هار  رد  ام  هب  ،و  ناـسرب مالـس  ّتیحت و  اـم  تبناـج  زا  وا  هب  ،و  تا يدونـشخ  زا  شتلزنم 
.یتسه يراوگرزب  تشذگ و  بحاص  وت  ، نک تیانع  شزرمآ  تمحر و 

ۀمّالع دوش و  شرامش  هک  تسا  نآ  زا  رتشیب  ، هدش تیاور  همّظعم  نآ  ترایز  لضف  رد  هچنآ  : هدومرف « بیذهت » رد خیش  : دیوگ ّفلؤم 
تاولـص وت  رب  هکره  : دومرف نم  هب  مردپ  : هدش تیاور  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  زا  : هدرک لقن  « راونالا حابـصم  » باتک زا  یـسلجم 

.دنک قحلم  نم  هب  مشاب  هک  تشهب  ياج  ره  رد  دزرمایب و  ار  وا  یلاعت  قح  ، دتسرف

رود هار  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  ترضح  ترایز 

نبا دیـس  دیهـش و  دـیفم و  خیـش  : هدومرف تسا  لّوألا  عیبر  مهدـفه  زور  هک  ، دولوم دـیع  لاـمعا  رد  «، داـعملا داز  » رد یـسلجم  ۀـمّالع 
نک و لسغ  ، ینک ترایز  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یمارگ  لوسر  ترـضح  هبیط  هنیدم  ریغ  رد  یهاوخب  نوچ  : دـنا هتفگ  ( هر ) سوواط

نک ترضح  نآ  هجوتم  ار  دوخ  لد  تسیاب و  سپس  ، سیونب نآ  رب  ار  ترضح  نآ  كرابم  مان  ،و  زاسب دوخ  ربارب  رد  ربق  هیبش  يزیچ 
: وگب و 

،و تسوا لوسر  هدـنب و  دّـمحم  هک  مهد  یم  تداهـش  ،و  تسا کیرـش  یب  هناـگی و  ، تسین ادـخ  زج  يدوبعم  هک  مهد  یم  تداـهش 
مالس : وگب سپس.تسرف  دورد  كاپ  ناماما  نآ  شتیب  لها  وا و  رب  ایادخ.تسا  نالوسر  ناربمایپ و  رورس  ،و  ناینیسپ ناینیشیپ و  ياقآ 

مالس ، ادخ لوسر  يا  وت  رب 
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يا وت  رب  مالس  ، ادخ تمحر  يا  وت  رب  مالس  ، ادخ ةدیزگرب  يا  وت  رب  مالس  ، ادخ ربمایپ  يا  وت  رب  مالس  ، ادخ یمیمـص  تسود  يا  وت  رب 
رورـس يا  وت  رب  مالـس  ، ناربمایپ متاخ  يا  وت  رب  مالـس  ، ادخ بیجن  ةدـنب  يا  وت  رب  مالـس  ، ادـخ بوبحم  يا  وت  رب  مالـس  ، ادـخ بختنم 

يا وت  رب  مالس  ، لیزنت یحو و  ندعم  يا  وت  رب  مالـس  ، ریخ ةدننک  حتف  يا  وت  رب  مالـس  ، تلادع هب  هدننک  مایق  يا  وت  رب  مالـس  نالوسر ،
يا وت  رب  مالـس  ، هدـنهد میب  يا  وـت  رب  مالـس  ، هد هدژم  يا  وـت  رب  مالـس  غورفرپ ، غارچ  يا  وـت  رب  مالـس  ، ادـخ يوـس  زا  ماـیپ  ةدـنناسر 

هتفای هار  امنهار و  هزیکاپ و  كاـپ و  تیب  لـها  رب  وت و  رب  مالـس  ، دـنیوج ینـشور  نآ  هب  هک  ، ادـخ رون  يا  وت  رب  مالـس  ، هدـنهدرادشه
رورـس هزمح  تیومع  رب  مالـس  ، بهو رتخد  هنمآ  تردام  رب  مالـس  ، هّللا دبع  تردـپ  رب  ،و  بلطملا دـبع  تّدـج  رب  وت و  رب  مالـس  ، تا
زاورپ ، رفعج تیومع  رـسپ  رب  مالـس  ، بلاط وبا  تتـسرپرس  تیومع و  رب  مالـس  ، بلطملا دبع  دنزرف  سابع  تیومع  رب  مالـس  ، نادیهش
یشیپ ،و  ناینیـسپ ناینیـشیپ و  رب  ادخ  تّجح  يا  وت  رب  مالـس  ، دمحا يا  وت  رب  مالـس  دمّحم ، يا  وت  رب  مالـس  ، دیواج تشهب  رد  هدننک 

، شناگدنب رب  هاوگ  ،و  شناربمایپ متاخ  ،و  شنالوسر رب  نابرهم  ،و  نایناهج راگدرورپ  تعاط  رب  هدنریگ 
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رگید رب  هدیدنــسپ  ،و  تافــص رد  رت  هدوتــس  ربماـیپ  ، شتوـکلم رد  هدــش  يوریپ  ،و  شدزن رد  دــنمجرا  ،و  شهاــگرد هـب  عیفــش  و 
یسک دمآ و  زوریپ  همه  رب  یگدنب  ۀقباسم  رد  هکنآ  ، بیغ ياه  هدرپ  سپ  زا  هدش  عقاو  نخس  فرط  ،و  راگدرورپ دزن  میرک  ، فارـشا
یبجاو قوقح  هب  تبسن  ، شمایق رد  ریصقت  هب  فرتعم  ،و  تقح هب  هاگآ  مالس  ، مهد یم  مالس  وت  رب  ، ددرگن قحلم  وا  هب  هقباسم  نیا  رد 
بناـج زا  تبیـصن  ياـهینوزف  هب  هدـننک  نیقی  ، تلـضف زا  نآ  هب  هدیـسر  هک  هچنآ  هب  تبـسن  ، تسین هدـننک  راـکنا  ، تسا وـت  يارب  هـک 

ةداتـسرف يا  مهد  یم  تداهـش  ، تمارح ةدـنناد  مارح  ،و  تلالح ةدنرامـش  لالح  هدـش ، لزان  وت  رب  هک  یباتک  هب  نمؤم  ، تراگدرورپ
تتّما يارب  ،و  يدـناسر ار  تراـگدرورپ  ياـهمایپ  هـکنیا  هـب  ، هدـننکراکنا ره  بناـج  زا  مراد  یمرب  هدـهع  هـب  ،و  دــهاش ره  اـب  ادــخ 

يدومن و رازآ  لّمحت  شرانک  رد  ،و  یتساخرب شروتسد  يارجا  هب  اراکـشآ  ،و  يدیـشوک تراگدرورپ  هار  رد  ،و  يدرک یهاوخریخ 
نامیا لـها  هب  تبـسن  نیقی  هب  ، يدومن ادا  دوب  وت  هدـهع  رب  هک  ّیقح  ،و  يدرک توعد  اـبیز  وکین و  دـنپ  مکحم و  قطنم  اـب  شهار  هب 

نیرت فیرش  هب  ار  وت  دناسرب  ادخ  ، دیـسررد ار  وت  گرم  ات  ، يدومن یگدنب  ار  ادخ  ،و  يدوب ریگ  تخـس  نارفاک  هب  تبـسن  ،و  نابرهم
وت رب  يرترب  ،و  دـسرن وت  هب  يا  هدنـسر  هک  اجنآ  نالوسر  تاـجرد  نیرتـالاب  ،و  ناـبّرقم ياـههاگیاج  نیرترب  ،و  ناگدـش مارکا  ماـقم 

ۀلیسو هب  ار  ام  هک  ساپس  ار  ادخ  ، دیامنن عمط  وت  تفایرد  رد  يا  هدننک  عمط  ،و  دریگن یشیپ  وت  رب  يا  هدنریگ  یشیپ  ،و  دیوجن يرترب 
رد ادخ  لوسر  يا  دهد  تشاداپ  ادخ  ، دروآ تینارون  هب  یکیرات  زا  ،و  درک تیاده  تسار  هار  هب  یهارمگ  زا  ،و  دناهر تکاله  زا  وت 

تیانع شتّما  زا  ار  يربمایپ  هچنآ  زا  رترب  یشاداپ  ، تتّوبن
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لوسر يا  تیادـف  مرداـم  ردـپ و  ، هدرک تمحرم  هدـش  تمحرم  هدـش  هداتـسرف  ناـشیوس  هب  هک  ناـنآ  فرط  زا  ار  یلوسر  هدوـمن و 
تفلاخم تتیب  لها  وت و  اـب  هک  یـسک  یهارمگ  هب  ییاـنیب  اـب  ،و  تلـضف هب  ناـنک  رارقا  تقح و  هب  ییانـشآ  اـب  مدرک  تتراـیز  ، ادـخ

یم دورد  وت  هب  نم  ، داب تیادف  منادـنزرف  لام و  ما و  هداوناخ  دوخ و  مردام و  مردـپ و  ، یتسه نآ  رب  وت  هک  یتیادـه  هب  میانـشآ  ، درک
دشاب ندیرب  شیارب  هن  هک  هتسویپ  لماک ، ، یپایپ يدورد  ، دنداتسرف دورد  وت  رب  شنالوسر  ایبنا و  ناگتشرف و  ادخ و  هک  نانچ  ، متـسرف

اـشگب و ار  اهتـسد  سپ.دـیتسه  نآ  ۀتـسیاش  امـش  هک  ناـنچ  نآ  ، تا هزیکاـپ  كاـپ و  تیب  لـها  وـت و  رب  دورد  ، ناـمز هزادـنا و  هـن  و 
،و تیاهمالـس ،و  تتاـیحت ياهتفارـش  ،و  تـتاریخ ياـهینوزف  و  تتاـکرب ، ةدـنیور  تا و  هبناـج  هـمه  ياـهدورد  هد  رارق  ایادـخ  : وـگب

لها و  تا ، هتـسیاش  ناگدـنب  تا و  هدـیزگرب  ناماما  ،و  تلـسرم يایبنا  ،و  تبّرقم ناگتـشرف  ياهدورد  ،و  تیاـهتمحر ،و  تیاـهتمارک
تا و هداتـسرف  تا و  هدنب  دّمحم  رب  ناگدنیآ ، ناگتـشذگ و  زا  ، نایناهج راگدرورپ  يا  ، دیوگ وت  حـیبست  هکره  ،و  اهنیمز اهنامـسآ و 

هدیزگرب ،و  یمیمـص تسود  بوبحم و  ،و  تبیجن نمجرا و  تردق و  اب  ةدنب  ،و  تنیما ،و  تا هدنهد  میب  ،و  تربمایپ تقلخ و  رب  هاوگ 
،و تکرب ریخ و  ورشیپ  ،و  شزرمآ راد  هنازخ  ،و  تمحر ربمایپ  ، تقلخ نایم  زا  هدش  باختنا  نیرتهب  تتمحر و  صلاخ و  ، صوصخم و 

نامیپ رد  ناربمایپ  نیلوا  ، تنامرف هب  ، تراوتسا نید  هب  نانآ  ةدنناوخارف  ،و  تکاله زا  تا  هزاجا  هب  ناگدنب  ةدنناهر 
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ۀبترم دـنلب و  سب  ۀــجرد  گرزب و  سب  تـلزنم  تلیــضف و  ياـیرد  رد  ار  وا  يدرب  ورف  هـک  يربماـیپ  نآ  ، تلاـسر رد  ناـشنیرخآ  و 
لقتنم كاپ  ياهمحر  هب  اهبلص  نآ  زا  وا  رب  ترهم  فطل و  باب  زا  ار  يو  ،و  یتشاذگ تناما  هب  كاپ  ياه  بلـص  رد  ار  وا  ،و  فیرش

نآ ۀلیسو  هب  يو  زا  هک  ، یتشامگ هدنرادهگن  یناب  هدید  تتردق  زا  ، شا ینابساپ  يرادهگن و  تسارح و  ظفح و  يارب  هاگنآ  ، يدرک
تعفر ار  ناگدنب  دـید  ترـضح  نآ  ۀلیـسو  هب  هکنیا  ات  یتشاد  زاب  ار  تشز  راک  بیاعم  تلیذر و  شخم و  ياهیگدولآ  هدـنرادهگن 

وا ۀلیـسو  هب  يدناشوپ  ،و  يدومن فرطرب  ار  اه  هدرپ  ياهیکیرات  ، شتدالو رون  زا  هکنیا  هب  ، يدرک هدنز  ار  هدرم  ياهنیمزرـس  ،و  يداد
رب ، يداد صاصتخا  همیظع  تبقنم  نیا  هتخادنا  ،و  هنامیرک ۀبترم  نیا  فرش  هب  ار  وا  هک  نانچمه  ایادخ.ار  راونا  ياه  هماج  تمرح  رب 

لها اب  ار  دوخ  یـشیوخ  ،و  دیگنج راکنا  لها  اب  تدیحوت  رب  ،و  دـناسر ار  تیاهبمایپ  ،و  درک افو  تدـهع  هب  هک  نانچ  تسرف  دورد  وا 
وا هب  هک  يدازآ  ره  ربارب  رد  مه  وت  ،و  دومن رب  هب  تنانمـشد  اب  هزرابم  رد  ار  يراـتفرگ  ۀـماج  درک و  عطق  تنید  يدنلبرـس  يارب  رفک 

يرترب لئاضف  رب  هک  یتلیضف  ، يدومرف بجاو  ، دنتـشاد ار  شنتـشک  دصق  هک  یهورگ  زا  ، درک ساسحا  ار  نآ  هک  يدیک  ره  ای  ، دیـسر
یفخم ار  شا  هصغ  رپ  ياهـسفن  ،و  درک ناهنپ  ار  شهودـنا  ترـضح  نآ  هک  ارچ  ، ار گرزب  سب  ياطع  دوش  کلام  نآ  هب  ،و  دـیوج

دورد شتیب  لها  وا و  رب  ایادخ  ، تشاذگن ارف  هب  اپ  ، دوب هدرک  صخـشم  شیارب  تا  یحو  هچنآ  زا  ،و  دیـشچ ار  هودـنا  تبرـش  ،و  دومن
یتسود رطاخب  تهاگـشیپ  زا  ،و  ناسرب نانآ  هب  مالـس  رایـسب و  تیحت  اـم  بناـج  زا  يدنـسپب و  اـهنآ  يارب  ار  نآ  هک  يدورد  ، تسرف

ناسحا لضف و  ام  هب  ناشیا 
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.یگرزب رایسب  لضف  ياراد  وت  ، نک تیانع  شزرمآ  تمحر و  و 

ار مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  حیبست  نآ  زا  سپ  ،و  رآ اجب  مالس  ود  هب  یهاوخب  هک  يا  هروس  ره  اب  ترایز  زامن  تعکر  راهچ  سپس 
: وگب ناوخب و 

یم وت  دزن  دندرک ، متـس  دوخ  رب  هک  یماگنه  نانیا  رگا  : يدومرف ( داب شنادـناخ  وا و  رب  ادـخ  دورد  ) دّـمحم تربمایپ  هب  دوخ  ایادـخ 
،و دنتفای یم  میحر  ریذپ و  هبوت  ار  ادخ  نیقی  هب  ،و  درک یم  شزرمآ  بلط  نانآ  يارب  ربمایپ  ،و  دنتـساوخ یم  شزرمآ  ادخ  زا  ، دـندمآ

هبوت ملمع  يدب  زا  ، تبغر اب  یترایز  مدرک  ترایز  ار  وا  کنیا  ایادـخ.مدوبن  رـضاح  ( شنادـناخ وا و  رب  دورد  ) تربمایپ نامز  رد  نم 
ۀلیـسو هب  ، یناد یم  نم  زا  رتهب  ار  اهنآ  وت  ،و  مراد فارتعا  ناهانگ  نآ  هب  ،و  مشزرمآ راتـساوخ  تترـضح  زا  مناـهانگ  زا  ،و  ما هدـننک 
ترخآ ایند و  رد  دوخ  دزن  ارم  شتیب  لـها  دّـمحم و  هب  ایادـخ  ، ماوت دوجو  هب  هجوتم  ( ناـنآ وا و  رب  تدورد  ) تمحر ربماـیپ  تربماـیپ 

وت ۀلیـسو  هب  نم  ، ادخ قلخ  ياقآ  يا  ، ادخ ربمایپ  يا  ، تیادف هب  مردام  ردپ و  ، ادخ لوسر  يا  ، دّمحم يا  ، هد رارق  نابّرقم  زا  دـنموربآ و 
هدروآرب ار  متاجاح  و  دیامن ، لوبق  ار  ملمع  ،و  دزرمایب ار  مناهانگ  ادـخ  ات  ، وت راگدرورپ  مراگدرورپ و  منک  یم  ور  ادـخ  هاگـشیپ  هب 

ـالوم و تسا  يا  هدـش  تساوخرد  بوخ  هچ  سپ  ، شاـب نم  عیفـش  مراـگدرورپ  تراـگدرورپ و  دزن  ادـخ  لوسر  يا  مه  وـت  ، دزاـس
يزور ،و  تمحر شزرمآ و  دوخ  بناج  زا  ایادخ.مالـس  تتیب  لـها  وت و  رب  ، دّـمحم يا  وت  یتسه  یعیفـش  بوخ  هچ  و  مراـگدرورپ ،

وا و رب  وت  دورد  ) دّمحم تربمایپ  تمدخ  هب  هک  یسک  يارب  يدرک  بجاو  هک  نانچ  ، امرف بجاو  نم  يارب  ، دنمدوس هزیکاپ و  عیسو و 
، درک شزرمآ  بلط  وا  يارب  ( شنادناخ وا و  رب  دورد  ) تربمایپ ،و  درک رارقا  شناهانگ  هب  ،و  دوب هدنز  هک  یلاحرد  ، دمآ ( شنادناخ
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رد ،و  متـسب دـیما  وت  هب  ،و  مدـنموزرآ ار  وت  تقیقح  هب  ایادـخ.نانابرهم  نیرت  ناـبرهم  يا  تا  یناـبرهم  قح  هب  يدـیزرمآ  ار  وا  وـت  و 
هچنآ زا  و  هدننک ، راکنا  هن  ما  هدننک  فارتعا  نم  ، مدرک وزرآ  ار  تگرزب  شاداپ  ،و  مدرک لیم  وت  هب  وت  ریغ  زا  مداتـسیا و  تهاگـشیپ 

هب اهنآ  رد  هک  یلامعا  ، مداتسرف رتشیپ  هک  یلامعا  نآ  زا  ، ماوت هب  هدنهانپ  ماقم  نیا  رد  ،و  متـسه وت  يوس  هب  هدننک  هبوت  ، مدش بکترم 
ارم هکنیا  زا  ، تتاذ يراوگرزب  هب  مروآ  یم  هانپ  ، يداد رفیک  ةدعو  نم  هب  اهنآ  رب  ،و  يدرک یهن  اهنآ  زا  ارم  ،و  يدرک یتسد  شیپ  نم 
رد اهمادنا  ،و  ددرگ راکشآ  نآ  رد  اهییاوسر  رارـسا و  ،و  دوش هدیرد  نآ  رد  اه  هدرپ  هک  يزور  ، يراد اپب  يراوخ  ییاوسر و  ماقم  رد 

هاجنپ نآ  لوط  هک  يزور  ، شاداپ زور  ، ندرک ادج  زور  ، يراکنایز زور  ، کیدزن زور  ، تمهت زور  ، ینامیشپ ترـسح و  زور  ، دزرلب نآ 
ضرع زور  ، شرتسگ زور  ، دیآ رگید  يا  هدـننازرل  نآ  یپ  زا  هک  يزور  ، يا هدـننازرل  دـنازلب  هک  يزور  ، ندـیمد زور  ، تسا لاس  رازه 

رـسمه و ردـپ و  ردام و  ردارب و  زا  ناسنا  دـنک  رارف  هک  يزور  دـنزیخ ، اپب  ناـیناهج  راـگدرورپ  هاگـشیپ  رد  مدرم  هک  يزور  ، لاـمعا
هک يزور  ، دـنک عاـفد  دوخ  دوـجو  زا  ،و  دـیایب یـسکره  هک  يزور  ، نامـسآ ياـه  هنارک  ، نیمز دوـش  هتفاکـش  هک  يزور  ، شنادـنزرف
هن ،و  دسرن يدوس  قیفر  هب  قیفر  زا  هک  يزور  ، دنزاس ناشهاگآ  دنا  هداد  ماجنا  هچنآ  هب  ادـخ و  يوس  هب  دـنوش  هدـنادرگرب  ناگدـنب 

ناهن و ياناد  يوس  هب  دنوش  هدنادرگزاب  مدرم  هک  يزور  ، تسا میحر  زیزع و  وا  هک  ، دنک محر  ادخ  ار  هکنآ  رگم  ، دـنوش يرای  نانآ 
هناشن يوس  هب  ییوگ  ، دنیآرد ناباتـش  اهربق  زا  هک  يزور  ناشقح  تسورپرـس  ، ادـخ يوس  هب  دـنوش  هدـنادرگزاب  هک  يزور  ، راکـشآ

، دنا هدنکارپ  ییاهخلم  ییوگ  ،و  دنود یم  ییاه 
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نامـسآ هک  يزور  ، دزرلب یتخـس  هب  نیمز  هک  يزور  ، هعقاو زور  ، ادخ بناج  هب  هدننک  توعد  يوس  هب  دنا  هتخود  مشچ  هک  یلاحرد 
یهاوگ زور  هاوگ  زور  ، دوشن هدیـسرپ  شیوخ  عضو  زا  یـشیوخ  ،و  هدش هدز  هبنپ  دننامه  اههوک  ،و  دوش یم  هتخادگ  ندـعم  دـننامه 

نآ رد  ،و  نک محر  مراد  زورما  هک  یعـضو  رطاخ  هب  ، زور نآ  رد  ملاـح  هب  ایادخ.دنـشاب  فص  رد  فص  ناگتـشرف  هک  يزور  هدـش ،
هورگ رد  ارم  ندـمآدرگ  ّلحم  ،و  تیایلوا اب  مراگدرورپ  يا  زور  نآ  رد  ارم  هار  ،و  نکم میاوسر  مدرک  تیانج  دوخ  رب  هچنآ  هب  لاح 

،و امرف رّرقم  دـنمجرا  نایوردـیپس  نایم  رد  ار  مهاگتـشگزاب  ،و  وا ضوح  ارم  هاگدورو  هد ، رارق  ( نانآ رب  دورد  ) شتیب لـها  دّـمحم و 
يزاس ناسآ  ار  مباسح  ،و  ینادرگ دیپس  ببس  نآ  هب  ار  میور  ات  ، مدرگ راگتسر  متانسح  ۀلیسو  هب  ات  ، هد متسار  تسد  هب  ار  ملمع  ۀمان 

ایادخ.نایناهج دوبعم  يا  ، مورب تیاهتشهب  تا و  يدونشخ  بناج  هب  تحلاص  ناگدنب  زا  ناراگتسر  اب  ات  ، ینک نیگنـس  ار  میوزارت  و 
ینامیـشپ و يراوخ و  اـب  میاـطخ  رطاـخ  هب  اـی  ، يزاـس میاوسر  مهاـنگ  هب  قیـالخ  ربارب  رد  ، زور نآ  رد  هکنیا  زا  مروآ  یم  هاـنپ  وت  هب 

يا ، راوگرزب يا  ، یهد ادـن  قیـالخ  ناـیم  رد  مماـن  اـب  ارم  اـی  ، ینادرگ بلاـغ  میاـهیبوخ  رب  ار  میاهیدـب  زور  نآ  رد  اـی  ، مدرگ زاـسمد 
رد مه  هاگیاج  زور  نآ  رد  هکنیا  زا  مروآ  یم  هانپ  وت  هب  ایادخ.نک  یشوپ  هدرپ  ، نک یـشوپ  هدرپ  ، امن تشذگ  ، امن تشذگ  ، راوگرزب

قوس سپ  ، يزادـنا ییادـج  تناگدـنب  نایم  هک  ینامز  ،و  دریگ رارق  ماجرفدـب  مدرم  ماقم  رد  مماقم  ای  ، دـشاب ناراکدـب  ياه  هاگیاج 
اب ارم  ، ناشلزانم هب  هورگ  هورگ  ، ناشلامعا اب  ار  همه  يداد 
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.نایناهج راگدرورپ  يا  ، هد قوس  نایتشهب  بناج  هب  تراگزیهرپ  يایلوا  هورگ  رد  تا ، هتسیاش  ناگدنب  نایم  هب  تتمحر 

غارچ يا  وـت  رب  مالــس  ، هد مـیب  هد و  هدژم  يا  وـت  رب  مالــس  ، ادــخ لوـسر  يا  وـت  رب  مالــس  : وـگب نـک و  عادو  ار  ترــضح  نآ  سپ 
،و دنمجرا ياهبلص  رد  يدوب  يرون  وت  هک  ، ادخ لوسر  يا  مهد  یم  یهاوگ  ، ادخ ناگدنب  ادخ و  نیب  ریفس  يا  وت  رب  مالس  ، شخبرون

ادـخ لوسر  يا  مهد  یم  یهاوگ  ،و  دـناشوپن ار  وت  شنیکرچ  ياه  هماج  زا  ،و  درکن تکاپان  شیاهیکاپان  اب  تیلهاج  ، كاپ ياهمحر 
هک مهد  یم  یهاوگ  ،و  مدـقتعم دونـشخ و  يا  هدروآ  وت  هچنآ  ۀـمه  هب  ،و  مراد نامیا  تتیب  لـها  زا  ناـماما  ،و  وت ترـضح  هب  نم  هک 

ترایز نیرخآ  ار  مترایز  نیا  ایادـخ.دنناهج  لـها  رب  ياـهتّجح  راوتـسا و  ياهزیواتـسد  تیادـه و  ياهلعـشم  تتیب  لـها  زا  ناـماما 
تداهـش متایح  رد  هچنآ  رب  مهد  یم  تداهـش  مندرم  رد  نم  سپ  ، يدـناریم ارم  رگا  ،و  هدـم رارق  ( شنادـناخ وا و  رب  دورد  ) تربماـیپ

،و تیایلوا شتیب  لها  زا  ناماما  ،و  تسا وت  ةداتسرف  هدنب و  دّمحم  ،و  یکیرـش یب  هناگی و  ، تسین وت  زج  يدوبعم  ، ادخ ییوت  هک  ، مداد
،و تشناد ناراد  هنازخ  ،و  تیاـهروشک رد  وت  ياـه  هناـشن  ،و  تناگدـنب ناـیم  رد  وـت  نانیـشناج  ،و  تقلخ رب  وـت  ياـهتّجح  ،و  تناراـی

نیا رد  شنادناخ  دّمحم و  ناور  هب  ،و  تسرف دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  ایادخ.دنشاب  یم  تیحو  نانامجرت  ،و  تزار نانابهگن 
مالس ّتیحت و  نم  بناج  زا  تعاس  ره  رد  تعاس و 
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.دهدن رارق  نم  مالس  نیرخآ  ار  مالس  نیا  ادخ  ، ادخ لوسر  يا  داب  وت  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  مالس و  ،و  ناسرب

[ هعمج زور  رد  مالسلا  مهیلع  هرهاط  ججح  ترایز  ]

ادخ لوسر  ترایز  : دنا هدومرف  هعمج  زور  لامعا  اب  هطبار  رد  عوبسالا  لامج  باتک  رد  سوواط  نبا  دّیس  »و  حابصم » رد یـسوط  خیش 
دـشاب و دوـخ  رهـش  رد  هکره  : دـنا هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  تسا و  ّبحتـسم  هعمج  زور  رد  هلآ  هیلع و  هـّللا  یلص 

هعمج زور  رد  دنک  ترایز  ار  مالّسلا  مهیلع  هرهاط  ججح  ریاس  نیسح و  نسح و  همطاف و  نینمؤملا و  ریما  ادخ و  لوسر  ربق  دهاوخب 
يا هروس  ره  اب  زامن  تعکر  راهچ  ، دور الاب  هناخ  ماب  رب  رگید  تیاور  هب  دورب و  ییارحـص  هب  ،و  دشوپب هزیکاپ  ۀماج  ود  ،و  دـنک لسغ 

وت رب  مالس  ربمایپ ، يا  وت  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  مالـس و  : دیوگب دتـسیاب و  هلبق  هب  ور  ، زامن نایپ  زا  سپ  ،و  دناوخب دوش  نکمم  هک 
،و هتـسجرب دالوا  ،و  هدیزگرب هدازدنزرف  هد  ارهز و  هدّیـس  ،و  گرزب يوناب  ،و  یـضترم هب  بّقلم  ّیـصو  رب  ،و  هدـش هداتـسرف  ربمایپ  يا 

میلـست ملد  ، قـح تکرب  هب  حـلاص  راـگدای  نآ  ، ناتدـنزرف ،و  ناتناردـپ امـش و  بناـج  هـب  ، قـلخ زا  ییادـج  اـب  مدـمآ  ، تـبیجن ناـنیما 
میایوگ امش  لضف  هب  نم  ، امش نانمشد  اب  هن  ، امش اب  میامـش  اب  ، دنک مکح  شنید  هب  ادخ  ات  تسا ، هدامآ  امـش  يارب  ما  يرای  ، تسامش
تـسا هّزنم  ، دـشاب هتـساوخ  ادـخ  ار  هچنآ  زج  مرادـن  نامگ  ،و  مرادـن راکنا  ادـخ  يارب  ار  یتردـق  چـیه  ، مراد رارقا  امـش  تعجر  هب  و 

تمحر و مالس و  ،و  امش ياهندب  اهناج و  رب  مالـس.دننک  یم  حیبست  شقلخ  همه  شیاهمان  اب  ار  ایادخ  ، توکلم کلم و  ةدنراد  ، ادخ
.داب امش  رب  ادخ  تاکرب 

نآ هب  ، دوش هداتـسرف  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  رب  تاولـص  مالـس و  اجک  ره  زا  هک  هدـش  دراو  رایـسب  تایاور  : دـیوگ ّفلؤم 
ترضح
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وا باوج  رد  کلم  نآ  مّلس  هلا و  دّمحم و  یلع  هّللا  یّلص  : دیوگب ینمؤم  ره  تسا  لّکوم  یکلم  : هدش دراو  یتیاور  رد.دیسر  دهاوخ 
هیلع :و  دیامرف ترـضح  نآ  ، داد مالـس  امـش  رب  صخـش  نالف  ادـخ  لوسر  يا  : دـنک ضرع  ترـضح  هب  نآ  زا  سپ  کیلع  :و  دـیوگب

هب متایح  رد  هک  تسا  یـسک  دننام  ، دنک ترایز  نم  گرم  زا  سپ  ارم  ربق  هکره  : دومرف ترـضح  نآ  ، هدمآ ربتعم  تیاور  رد.مالـسلا 
نم هب  مالـس  نآ  هک  ، دـیتسرف مالـس  نم  يوس  هب  ، دـییآ نم  ربـق  تراـیز  هب  ، دـیرادن تعاطتـسا  هاـگره  سپ  ، هدرک ترجه  نم  يوس 

يارب ترایز  ود  ، هتفه مایا  رد  هرهاط  جـجح  ترایز  رکذ  رد  لوا  باب  رد  ام  ،و  تسا رایـسب  نومـضم  نیا  اب  راـبخا  ،و  دیـسر دـهاوخ 
ضیف هب  ار  دوـخ  ،و  نک هعجارم  اـجنآ  هب  یتـساوخ  رگا  ، مـیدرک لـقن  هحفـص 94] ] هبنـش زور  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوـسر 

(ص) ربماــیپ زا  يرـــصتخم  تراــیز  شرهطم  قاور  لوــخد  نذا  رد  (ع) نینمؤــملا ریما  تراــیز  رد  ] زاــس لــئان  اـــهنآ  ندـــناوخ 
زا یکی  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  هک  یتاولـص  نآ  هب  ترـضح  نآ  رب  نداتـسرف  تاولـص  تسا  هتـسیاش  [. ّفلؤم.دیایب

: تسا نینچ  « یفاک هضور  » باتک رد  تاولص  نیا  ، داتسرف بانج  نآ  رب  ، هعمج زور  رد  دوخ  ياه  هبطخ 

دینک مالـس  دـیتسرف و  دورد  وا  رب  ، دـیا هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  ، دنتـسرف یم  دورد  ربماـیپ  رب  شناگتـشرف  ادـخ و  هک  یتسرد  هب 
دّمحم نادناخ  دّمحم و  رب  ،و  هد تکرب  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  ،و  تسرف دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  ایادـخ  لماک ، یمالس 
میهاربا رب  هک  یمالـس  يزرورهم و  تمحر و  تکرب و  دورد و  نیرترب  دننامه  ، تسرف مالـس  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  و  زرو ، رهم 

رارق ایادخ.هنامیرک  تلزنم  يرترب و  فرش و  هلیسو و  نک  اطع  دّمحم  هب  ایادخ.يراوگرزب  هدوتس و  وت  ، يداتـسرف میهاربا  نادناخ  و 
،و هاـگیاج رظن  زا  دوـخ  هب  اـهنآ  نیرتـکیدزن  ،و  تماـیق زور  رد  تفارـش  تـهج  زا  ، قیـالخ ۀـمه  نیرتـگرزب  ار  نادـناخ  دّـمحم و  هد 

دّمحم هب  ایادخ.يدنم  هرهب  تلزنم و  ثیح  زا  تهاگـشیپ  رد  ناشنیرترب  تزع و  فرـش و  تهج  زا  تمایق  زور  رد  ناشنیرتدنموربآ 
مالس هزیاج و  ماقم و  نیرتفیرش 
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قح دوبعم  يا  ، قیاقح رییغت  ینامیشپ و  ،و  ینکش نامیپ  ییاوسر و  اب  هن  نادرگ  قحلم  وا  هب  ار  ام  ایادخ.نک  اطع  ار  مالسا  تعافـش  و 
.داب باجتسم  اهاعد 

.دمآ دهاوخ  مالّسلا  مهیلع  وا  نادناخ  ترضح و  نآ  رب  یتاولص  ترایز  باب  رخاوا  رد  و 

مالّسلا مهیلع  عیقب  همئا  ترایز 

هراشا

مالّسلا مهیلع  قداص  رفعج  ماما  رقاب و  دّمحم  ماما  نیدباعلا و  نیز  ماما  ،و  یبتجم نسح  ماما  ترضح  : ینعی

ندیـشوپ ،و  تراهط لسغ و  ینعی  يروآ  اجب  دـش  رکذ  ترایز  بادآ  رد  هچنآ  دـیاب  ، ینک ترایز  ار  ناراوگرزب  نیا  یتساوخ  نوچ 
: وگب نینچ  زین  و.اهنیا  دننام  لوخد و  نذا  شوخ و  يوب  لامعتسا  ،و  هزیکاپ كاپ و  ياه  هماج 

ییـالاو رد  هدـنیازف  ،و  متـسه ناـتربارب  رد  راوـخ  هک  ، میامـش زینک  نزرف  ،و  امـش ةدـنب  ، ادـخ لوـسر  نادـنزرف  يا  ، نم ناتـسرپرس  يا 
يوس هب  بّرقتم  ،و  امش مرح  هدننک  دصق  امـش و  هب  هدنهانپ  هک  یلاحرد  ، ناتهاگـشیپ هب  هدمآ  ، امـش قح  هب  هدننک  فارتعا  ،و  ناتردق

هکئالم يا  موش  دراو  ایآ  ادخ  يایلوا  يا  موش  دراو  ایآ  ، مناتسرپرس يا  موش  دراو  ایآ  ، امـش ۀلیـسو  هب  تسا  ادخ  هب  لّسوتم  ، تسامش
رد ار  تسار  ياـپ  ،و  وـش دراو  ّتقر  عوـضخ و  عوـشخ و  زا  سپ  ؟و  دـیهاگترایز نیا  رد  مـیقم  ،و  مرح نـیا  هدـنریگرب  رد  هـک  ، ادـخ
یب درف و  يادخ  ار  يادخ  ساپس  ،و  هاگماش دادماب و  رد  ، رایسب ساپس  ار  ادخ  ، رتگرزب ، تسا رتگرزب  ادخ  : وگب رادب و  مّدقم  تدورو 

ترایز شناسحا  هب  ،و  داهن ّتنم  شمرک  هب  هک  ییادخ  ، زورهم شخباطع و  ،و  هدـنهد تمعن  هدـننک و  لّضفت  اتکی  راوگرزب و  ،و  زاین
دومن ناسآ  ار  منارورس 
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هلبق هب  تشپ  ،و  ورب ناشیا  هسّدـقم  روبق  کیدزن  سپ.دومن  غیرد  یب  نایاپ  یب  شـشخب  لّضفت و  هکلب  ، درکن ممورحم  ناشترایز  زا  و 
لها رب  اهتّجح  يا  امـش  رب  مالـس  ، يراکزیهرپ لـها  يا  امـش  رب  مالـس  ، تیادـه ناـیاوشیپ  يا  امـش  رب  مالـس  : وگب ناـشیا  ربق  هب  ور  و 

نادناخ يا  امـش  رب  مالـس  ، یگدیزگرب لها  يا  امـش  رب  مالـس  ناگدیرفآ ، نایم  رد  تلادع  هب  ناگدننک  مایق  يا  امـش  رب  مالـس  ، ایند
ییابیکش قح  هار  رد  ،و  دیدومن یهاوخریخ  ،و  دیدناسر ار  قح  توعد  هک  مهد  یم  تداهش  ، زار لها  يا  امـش  رب  مالـس  ، ادخ لوسر 

تیاده و ناماما  امش  هک  مهد  یم  تداهـش  ،و  دیدرک تشذگ  امـش  یلو  ، دش يراتفردب  امـش  هب  تبـسن  ،و  دیدش بیذکت  ،و  دیدرک
یلو ، دیداد روتـسد  ،و  دیدشن تباجا  یلو  ، دیدرک توعد  امـش  ، تسا قدص  امـش  راتفگ  و  بجاو ، امـش  تعاط  ،و  دـیا هتفای  تیادـه 

ناسنا ره  ياهبلص  زا  ار  امش  هک  ، دیدوب ادخ  هّجوت  تحت  هراومه  ، دیتسه نیمز  ياه  هیاپ  نید و  ياهنوتـس  امـش  ، دندرکن نات  تعاطا 
امش رد  اوه  ياه  هنتف  ،و  درکن هدولآ  ار  امش  نیگنـس  تخـس و  تیلهاج  ، دومن یم  ناتلقتنم  هزیکاپ  ياهمحر  هب  ،و  تشاد یم  رب  كاپ 

رد داد  ناترارق  سپ  ، داهن ّتنم  ام  رب  امش  دوجو  هب  ازج  زور  ةدنهدازج  ، دوب كاپ  امـش  ندییور  ياج  دیدوب و  كاپ  تسجن ، تکرش 
ةرافک ام و  يارب  تمحر  امـش  رب  ار  نامدورد  ،و  ددرگ رکذ  اه  هناخ  نآ  رد  ناشمان  ،و  دـبای تعفر  داد  هزاـجا  ادـخ  هک  ییاـه  هناـخ 
هزیکاپ داـهن و  ّتنم  اـم  رب  امـش  تیـالو  زا  هچنآ  هب  ار  اـم  شنیرفآ  ،و  درک باـختنا  اـم  يارب  ار  امـش  ادـخ  اریز  ، داد رارق  ناـمناهانگ 
هاگیاج تسا  نیا  ، میدوب امـش  هب  تبـسن  نامقیدصت  هب  ناگدـننکرارقا  امـش و  شناد  هب  ناگدربمان  زا  ادـخ  هاگـشیپ  رد  ام  ،و  تخاس

تیانج هچنآ  هب  ،و  تشگ هدنامرد  ،و  دش اطخ  راچد  ،و  درک يور  هدایز  هک  یسک 
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كاله ةدـنناهر  شدـناهرب  تکاله  هطرو  زا  امـش  ۀلیـسو  هب  هکنیا  ،و  دراد دـیم  ار  دوخ  تاجن  شهاگیاج  نیا  هب  ،و  دومن رارقا  درک 
هب ار  ادخ  تایآ  ،و  دنا هدنادرگور  امـش  زا  ایند  مدرم  هک  هاگ  نامه  موش  امـش  رب  دراو  هک  هاگنآ  ، دیـشاب نم  ناعیفـش  امـش  ناگدـش 

همه هب  ،و  دوش یمن  مرگرـس  تسا و  هدنیاپ  ،و  دنک یمن  تلفغ  تساجرباپ و  وا  هک  يا  ، دندرک ّربکت  اهنآ  لوبق  زا  ،و  دنتفرگ هرخـسم 
وا زا  تناگدنب  هک  هاگنآ  ، یتشاداو منآ  رب  ار  هچنآ  نم  هب  يدناسانـش  ،و  يدومن ّقفوم  ارم  هچنآ  هب  تسا  ّتنم  ار  وت  ، دراد هطاحا  زیچ 

ّتنم نم  رب  وت  بناج  زا  سپ  ، دـندومن لیم  وا  ریغ  بناج  هب  ،و  دندرمـش کبـس  ار  شّقح  ،و  دـندوب ناداـن  ار  شتخانـش  ،و  دنتـشادزاب
مهاگیاج نیا  رد  هکنیا  رطاخ  هب  ، ساپـس ار  وت  سپ  ، يداد صاصتخا  نآ  هب  ارم  هچنآ  هب  ار  اـهنآ  يداد  صاـصتخا  هک  یماوقا  اـب  ، دوب

دّـمحم و تمرح  هب  ، زاـسم دـیماان  مدـناوخ  هچنآ  رد  ،و  نکم مورحم  ارم  مدرک  دـیما  هچنآ  زا  مدوـب ، هدـش  تبث  هدـش و  داـی  وـت  دزن 
رد ( هر ) یـسوط خیـش.نک  اـعد  یهاوـخ  هک  هـچره  هـب  دوـخ  يارب  سپ.دّـمحم  نادـناخ  دّـمحم و  رب  ادـخ  دورد  ،و  شکاـپ نادـناخ 

: هدومرف « بیذهت » باتک

تعکر ود  یماما  ره  يارب  ، روآ ياجب  ترایز  زامن  تعکر  تشه  نآ  زا  سپ 

[ مالسلا مهیلع  عیقب  همئا  عادو  رد  ]

يا امـش  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  مالـس و  : وگب ، ینک عادو  ار  ناشیا  یتساوخ  نوچ  دـنا  هتفگ  سوواط  نبا  دّیـس  یـسوط و  خیـش  و 
ییامنهار نآ  رب  دیروآ و  امش  هچنآ  هب  ،و  لوسر ادخ و  هب  ، متسرف یم  مالـس  امـش  رب  ،و  مراپـس یم  ادخ  هب  ار  امـش  ، تیاده نایاوشیپ 

.سیونب ناهاوگ  اب  ار  ام  ایادخ  ، میدروآ نامیا  دیدرک 

ترایز نیرخآ  ناراوگرزب  نآ  ترایز  ،و  دنادرگرب ناشیا  ترایز  هب  ار  وت  راب  رگید  هک  ، هاوخب ادخ  زا  ،و  نک اعد  رایسب  سپس 
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ناشیا و حیرـصت  هب  نوچ  هدومرف و  داریا  یطوسبم  ترایز  ، یمیدـق ياه  هخـسن  زا  یکی  زا  « راـحب » رد (، هر ) یـسلجم ۀـمّالع.دشابن  وت 
هتفگ هعماج  ترایز  مادـک  ره  هب  هک  تسا  تارایز  يا  هعومجم  ] تسا هعماج  تارایز  ناراوگرزب  نآ  يارب  تارایز  نیرتهب  ، نارگید

هب ماقم  نیا  رد  ام  رطاخ  نیمه  هب  ، هّللا ءاش  نا  دـش  دـهاوخ  رکذ  نیا  زا  سپ  هک  [ ...و هفورعم  هعماج  ، هّللا نیما  ترایز  دـننام  دوش  یم 
ماما ترـضح  يارب  یترایز  ، هتفه مایا  رد  مالّـسلا  مهیلع  هرهاط  جـجح  تاراـیز  رکذ  رد  ، لوا باـب  رد  میدرک و  اـفتکا  هزادـنا  نیمه 

ره ترایز  رد  ام  هک  نادـب  دوشن  تلفغ  اـهنآ  زا  [، هحفـص 98 ] میدرک لقن  راوگرزب  ماما  هس  نیا  يارب  یتراـیز  مالّـسلا و  هیلع  نسح 
رب تاولـص  رد  ،و  مینک یم  رکذ  ترایز  بحاص  يارب  یتاولـص  مالّـسلا  مهیلع  عیقب  همئا  زا  زیغ  مالّـسلا  مهیلع  هرهاط  جـجح  زا  کی 

ناشیا رب  تاولص  رکذ  اب  ،و  دوش عوجر  اجنآ  هب  ، دوش یم  رکذ  تارایز  باب  رخآ  رد  هک  یتاولـص  هب  مینک  یم  افتکا  ناراوگرزب  نیا 
.نک نیگنس  ار  دوخ  هنسح  لامعا  يوزارت 

[ يرزا هدیصق  زا  يا  هعطق  ]

نآ هیفاق  هک  يا  هدیصق  ینعی  ] هیئاه ةدیصق  زا  هک  دنک  یم  راداو  ارم  هفرشم  دهاشم  نآ  هب  هتسکش  روجهم  نیا  قوش  ترثک  هک  نادب 
دوخ منک و  رکذ  تسا  ماقم  نیا  اب  بسانم  هک  يرعـش  دنچ  ( هر ) يرزا خیـش  بانج  يدمحا  لآ  حدام  ، يدحوا لضاف  [ تسا «ه» فرح

رهاوج » بحاص نسح ، دّـمحم  خیـش  ماخفلا  نیدـهتجملا  متاخ  ماظعلا  ءاهقفلا  خیـش  زا  هدیـصق  نیا  ةراـبرد.میامن  لوغـشم  نآ  هب  ار 
تبث يزرا  لمع  همان  رد  رهاوج » » تمظع اب  باتک  دوش و  هتـشون  وا  لمع  همان  رد  هدیـصق  نآ  درک  یم  وزرآ  هک  ، هدـش لقن  « مـالکلا

: تسا هدومرف  نینچ  ( هر ) يرزا ، ددرگ

هدید اهالب  نیرت  هدننک  راد  هحیرج  هدومن * دولآ  نوخ  هیرگ  ار  اهمـشچ  نیا  *و  هدـناشن یناشیرپ  هب  ار  اهلد  نیا  قوش  هک  یتسار  هب 
تردـق ار  يوـضر  هوـک  هک  * تسا یتشگزاـب  ثداوـح  يارب  زور  ره  تخادـنا * هیرگ  هب  ار  نآ  تـسود  قـشع  یلو  * دـنایرگن ار  ما 

ره زا  ناگدنساره  مکحم  راصح  هط * نالوسر  ياقآ  زا  ینامیپ  اب  رگم  * دور یم  اهنآ  زا  تاجن  دیما  هنوگچ  تسین * اهنآ  اب  دروخرب 
اهنآ نیرترادافو  دّهعت و  تهج  زا  برع  نیرتلماک  * یساره
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اهدرخ هک  * دـش هضاـفا  قـلخ  رب  يراـبدرب  شناد و  وا  زا  اـهنآ * يادـتبا  زا  تسا  تاـنئاک  ربـخ  * تـسین وا  دزن  زج  شناد  ۀمـشچرس 
و شباتفآ * ار  حبـص  درک  هزاوآ  دنلب  هک  نانچ  ، نیمز *و  اهنامـسآ درک  هزاوآ  دـنلب  ار  شمان  تفرگ * ود  نآ  زا  ار  دوخ  يدـنمدرخ 
زا تفرگ  يرترب  *و  شمان زا  كاخ  دمآ  دجو  هب  ناشیاهنابز * فالتخا  اب  یموق  ره  * دـندرک شخپ  ار  وا  لئاضف  هک  دـش  هنوگ  نیا 

ار ترکف  دندش * توهبم  نآ  يانع  رد  ناربایپ  * تشذگ سّدـقت  رهوج  زا  تاذ  رظن  زا  شهاگیاج * نیرت  تسپ  اهنامـسآ  نیرتدـنلب 
زا رتگرزب  هک  تسا  هدیرفآ  نیادک  ار  ادخ  * دید یهاوخن  ار  نآ  زگره  هک  تسا  یتروص  نامه  اریز  * هدم نالوج  دمحا  تافـص  رد 
وا دید و  ار  دمحا  سپ  * درک ور  ریز و  نطاب  هب  رهاط  ار  برغ  قرش و  ادخ  * هدومن اصقتـسا  ار  نآ  ادخ  هک  تسا  یفده  وا  * دشاب وا 

ار یتّزع  اب  نادرم  و  تشارفارب * ار  شیانب  سپ  درک  انب  اوقت  ار  اهنآ  هک  * منک یمن  شومارف  ار  وا  سدـق  لزانم  نم  درک * باختنا  ار 
ادخ هک  نانچ  * دنا هتساوخ  یمن  ار  ادخ  ياضر  زج  هک  ینارورس  دوش * هدرمـش  زیزع  اهنآ  میرح  داد  هزاجا  ادخ  هک  * ییاه هناخ  رد 

دیمان شیاهمان  نیرترب  هب  ار  نانآ  *و  داد صاصتخا  ییاهانعم  هب  دوخ  لامک  زا  ار  نانآ  تساوخ * یمن  ار  نانآ  ياضر  زج  مه 
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ربخ ادـخ  زا  هک  تسا  ییاهنابز  رایـسب  هچ  اهنآ  يارب  درک * ناشراکـشآ  هکنآ  تسا  هّزنم  ، ناهنپ * دـندوبن ییاـهجنگ  زج  شرع  يارب 
ود ار  ییانیبان  مشچ  ره  * دننک ییامنهار  هک  دنتـسه  یملاس  ناگدید  نانآ  دیـشارت * ادخ  هک  دندوب  یتمکح  ياهملق  اهنآ  * دهد یم 

شناد هک  یناورشیپ  دنوش * تیاده  اهنآ  تیاده  زا  يوریپ  اب  ناگراتس  هک  * دنتـسه ینامیکح  ناماما  نادنمـشناد  اهنآ * ملاس  مشچ 
هب ندـش  لـئان  زا  سپ  ، اهنامـسآ * دزیر ورف  نیمز  رب  هچرگ  مرادـن  كاـب  تسا * یتمکح  ره  هاگدـید  هاگدینـش و  * ناـشلقع شنیب  و 

نانآ یتسود 

هبیط هنیدم  رد  تارایز  ریاس  رکذ 

هراشا

نآ ریغ  »و  رئازلا حابصم  » باتک زا  لقن  هب 

ادخ لوسر  رسپ  میهاربا  ترایز 

رب مالس  ، ادخ ةدیزگرب  رب  مالس  ، ادخ بوبحم  رب  مالس  ادخ ، ربمایپ  رب  مالس  ، ادخ لوسر  رب  مالس  : ییوگ یم  یتسیا و  یم  ربق  کیدزن 
رب مالـس  ، نامـسآ نیمز و  رد  شقلخ  زا  ادخ  ةدیزگرب  ،و  ناگداتـسرف متاخ  ناربمایپ و  رورـس  ، هّللا دبع  نب  دّمحم  رب  مالـس  ، ادـخ زار 

نادیهش و رب  مالس  ، ادخ نالوسر  ناربمایپ و  ۀمه 

ص:516

 ( ناسآ شراگن  نانجلا (  حیتافم  دیدج  www.Ghaemiyeh.comبختنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1215زکرم  هحفص 603 

http://www.ghaemiyeh.com


يا وت  رب  مالس  ، فیرش ناج  يا  وت  رب  مالس  ، كاپ حور  يا  وت  رب  مالس  ، هتـسیاش ناگدنب  رب  ام و  رب  مالـس  ، ناگتـسیاش نادنمتداعس و 
يا وت  رب  مالـس  ، هدیزگرب ربمایپ  دنزرف  يا  وت  رب  مالـس  ، مدرم نیرتهب  دـنزرف  يا  وت  رب  مالـس  ، كاپ ناسنا  يا  وت  رب  مالـس  ، هزیکاپ لسن 

وت رب  مالس  ، شخبرون غارچ  دنزرف  يا  وت  رب  مالـس  ، هد میب  هدنهد و  هدژم  دنزرف  يا  وت  رب  مالـس  ، مدرم مامت  يوس  هب  هتخیگنارب  دنزرف 
مچرپ و ياراد  دـنزرف  يا  وت  رب  مالـس  ، ّنج سنا و  يوـس  هب  هدـش  هداتـسرف  دـنزرف  يا  وـت  رب  مالـس  ، نآرق هب  هدـش  دـییات  دـنزرف  يا 
مالـس و ، دومرف تمارک  هب  صوصخم  ار  وا  ادـخ  هک  یـسک  دـنزرف  يا  وت  رب  مالـس  ، تمایق زور  عیفـش  دـنزرف  يا  وت  رب  مالـس  ، ناـشن

بجاو وت  رب  ار  شماکحا  هکنآ  زا  شیپ  ، دـیزگرب وت  يارب  ار  شتمعن  ۀـناخ  ادـخ  هک  مهدـیم  تداهـش  ، وت رب  ادـخ  تاکرب  تمحر و 
ره زا  كاپ  هدیدنـسپ و  ، هزیکاـپ كاـپ.داد و  لاـقتنا  دوخ  يوس  هب  ار  وت  سپ  ، دـنادرگ فّلکم  شمارح  لـالح و و  هب  ار  وت  اـی  ، دـنک

ةدـید هک  يدورد  وت  رب  ادـخ  دورد  ، درب تیالاب  رترب  تاجرد  يوس  هب  ،و  داد تیاج  شیاسآ  تشهب  رد  ،و  كرچ ره  زا  هّزنم  ، یکاپان
هدـنیازف ،و  تیاهدورد نیرت  هزیکاـپ  نیرترب و  هد  رارق  ایادـخ.دناسرب  شیوزرآ  نیرت  گرزب  هب  ،و  دـنادرگ نشور  نآ  هب  ار  شلوسر 

هدیزگزب ربمایپ و  لوسر و  رب  ار  تتاکرب  نیرتلماک  نیرت و 
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تیب لها  زا  هتـشاذگ  راگدای  هک  یـسک  رب  ،و  شکاپ دالوا  زا  دـندمآ  دـیدپ  هک  نانآ  رب  ،و  ناربمایپ متاخ  دّـمحم  ، تناگدـنب ناـیم  زا 
دنزرف میهاربا  ،و  تا هدیزگرب  دّـمحم  قح  هب  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ایادـخ.نانابرهم  نیرت  نابرهم  يا  تا  ینابرهم  هب  ، شا هزیکاپ 

ار متبقاع  ،و  هنادنمتداعـس ار  ما  یگدـنز  هدـیزرمآ و  ار  مهاـنگ  ،و  ساپـس دروم  ار  مشـشوک  یهد  رارق  ناـنآ  قح  هب  هکنیا  ، تربماـیپ
وکین میارب  ار  قیفوت  ،و  ایادخ.هدیدنسپ ار  منوش  ،و  تداعس اب  مزالم  ار  ، مروما ،و  هدینسپ ار  میاهراک  ،و  هتشگ اور  ار  متاجاح  ،و  هدوتس

رد و  شخبب ، نم  هـب  غـیرد  یب  ار  تباوـث  ،و  راد راـنکرب  ترفیک  زا  ارم  ایادـخ.زاس  فرطرب  نـم  زا  ار  يراـشف  هودـنا و  ره  ،و  نادرگ
همه ،و  ار منادنزرف  ردام و  ردپ و  نک  کیرش  ما  هتسیاش  ياهعد  رد  نم  اب  ،و  نک ما  يزور  ار  تناما  يدونشخ و  ،و  هد میاج  تتشهب 

راگدرورپ يا  امرف  تباـجا  ، يا هتـسیاش  ياهیندـنام  بحاـص  وت  هک  یتسرد  هب  ، ار ناـنآ  ةدرم  هدـنز و  ، ار ناـمیا  لـها  ناـنز  نادرم و 
رآ اجب  ترایز  زامن  تعکر  ود  ،و  هاوخب ار  دوخ  تجاح  سپ.نایناهج 

دسا تنب  همطاف  بانج  ترایز 

دّمحم رب  مالس  ، نالوسر رورس  دّمحم  رب  مالس  ادخ ، لوسر  رب  مالس  ، ادخ ربمایپ  رب  مالس  : ییوگ یم  یتسیا و  یم  هرّدخم  نآ  ربق  ءزم 
تمحر و مالس و  ، تخیگنارب نایناهج  يارب  یتمحر  ار  وا  ادخ  هک  یسک  رب  مالس  ، ناگدنیآ رورـس  دّمحم  رب  مالـس  ، ناینیـشیپ رورس 

تاکرب
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راگزیهرپ يا  وت  رب  مالـس  هدیدنـسپ ، هقیدـص  يا  وت  رب  مالـس  ، هیمـشاه يوناـب  نآ  دـسا  رتخد  همطاـف  رب  مالـس.ربمایپ  يا  وت  رب  ادـخ 
مالس ، ءایصوا رورس  ردام  يا  وت  رب  مالس  ، ناربمایپ متاخ  دّمحم  ةدننک  تلافک  يا  وت  مالـس  ، دونـشخ راوگرزب  يا  وت  رب  مالـس  ، هزیکاپ
مالس ، دوب ادخ  نیما  یلو  يارب  ششرورپ  هک  يا  وت  رب  مالـس  ، دش راکـشآ  ناربمایپ  متاخ  ادخ  لوسر  رب  تا  يراوخمغ  هک  يا  وت  رب 

،و يدرک یتسرپرـس  یبوخ  هب  هک  مهد  یم  تداهـش  ، تنزرف وت و  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  مالـس و  ، وت كاپ  ندب  حور و  رب  وت و  رب 
هب هک  یلاحرد  ، يدـش لّمحتم  ادـخ  لوسر  ظـفح  رد  ار  تمحز  تیاـهن  ،و  يدیـشوک قح  يدونـشخ  هار  رد  ،و  يدومن ادا  ار  تناـما 

هدـهع ار  شتیبرت  ، یتشاد تریـصب  شتمعن  هب  ،و  يدوب فرتعم  شتّوبن  هب  ،و  یتشاد نامیا  شا  ییوگتـسار  هب  ،و  يدوب فراـع  شّقح 
هب کّـسمت  ،و  ناـمیا رب  هک  مهد  یم  تداهـش  ، يدومن راـیتخا  ار  شا  يدونـشخ  ،و  اـّیهم شتمدـخ  هب  و  راوـخ ، مغ  شدوـجو  رب  ، راد

تدونشخ ،و  دشاب دونـشخ  وت  زا  ادخ  فیظن ، راکزیهرپ و  ، هزیکاپ كاپ و  ، هدیدنـسپ دونـشخ و  ، یتشذگ ناهج  زا  نایدا  نیرت  فیرش 
رب ،و  هد مدوـس  وا  تراـیز  هب  ،و  تـسرف دورد  دّـمحم  نادـناخ  دّـمحم و  رب  ایادـخ.دهد  رارق  تـشهب  ار  تهاـگیاج  لزنم و  ،و  دـیامن

نادـنزرف وا و  اب  ندـش  روشحم  يراوجمه و  ،و  امرفم مورحم  شلـسن  زا  ناماما  تعافـش  شتعافـش و  زا  ارم  ،و  نک مرادـیاپ  شتّبحم 
ایادخ.نک ما  يزور  ار  شکاپ 
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ارم نوچ  ،و  امرف ما  يزور  يراد  یم  ما  هدـنز  ات  هشیمه  ار  شترایز  هب  تشگزاب  ، هدـم رارق  وناب  نیا  زا  مترایز  نیرخآ  ار  ترایز  نیا 
.نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  تا  ینابرهم  هب  ، امن مدراو  شتعافش  رد  ،و  نک مروشحم  وا  هورگ  رد  يدناریم 

شاداپ ترخآ  ایند و  رد  ام  هب  ،و  زرمایب ار  نامیا  اب  نانز  نادرم و  همه  مردام و  ردپ و  ارم و  ، تهاگـشیپ رد  شماقم  وا  قح  هب  يادخ 
اعد یهاوخ  هک  هچنآ  هب  یناوخ و  یم  ترایز  زامن  تعکر  ود  سپـس  راد  نامهاگن  خزود  باذع  زا  ، تتمحر هب  ،و  نک تیانع  وکین 

.يدرگیمرب ینک و  یم 

دحا رد  هزمح  ترضح  ترایز 

هراشا

وت رب  مالـس  ( داب شنادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  ) ادخ لوسر  يومع  يا  وت  رب  مالـس  : وگب یتفر  شربق  دزن  ترـضح  نآ  ترایز  هب  نوچ 
،و يدرک داهج  ّلج  ّزع و  يادخ  هار  رد  وت  هک  مهد  یم  تداهـش  ، ادخ لوسر  ریـش  ادخ و  ریـش  يا  وت  رب  مالـس  ، نادیهـش نیرتهب  يا 
هب ، تیادف مردام  ردپ و  ، یتشاد تبغر  دوب  كاپ  يادـخ  دزن  ار  هچنآ  ،و  يدومن یهاوخریخ  ادـخ  لوسر  يارب  ،و  يدیـشخب ار  تناج 

تترایز اب  ، تعافـش رد  ماوت  هب  قاتـشم  ، میوج بّرقت  ( داب شنادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  ) ادخ لوسر  هب  ندـمآ  نیا  اب  ات  ، مدـمآ تیوس 
یناهانگ زا  تسا ، نآ  ّقحتسم  ما  هدرک  دوخ  رب  هک  یتیانج  رطاخ  هب  نم  لثم  هک  یشتآ  زا  ما  هدنهانپ  وت  هب  ، مبلط یم  ار  مناج  ییاهر 

رود هار  زا  ، ما هدنهانپ  وت  هب  مراگدرورپ  تمحر  دیما  هب  ، منازیرگ ما  هدرک  راب  متشپ  رب  هک 
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هک ار  هچنآ  ما  هدروآ  اجب  ،و  هدرک راب  نیگنـس  مناهانگ  ار  متـشپ  ، خزود شتآ  زا  ما  يدازآ  ناهاوخ  ، مدـمآ تیوس  هب  يراب  تّقـشم 
یتسدـیهت و زور  سپ  ، مرب هانپ  وا  هب  هک  متفاـین  تمحر  تیب  لـها  امـش  زا  رتهب  دوخ  يارب  ار  يدـحا  ، هدروآ مشخ  هب  ار  مراـگدرورپ 
،و متخیر کشا  تهاگشیپ  رد  نانک  هیرگ  ،و  مدمآ تبناج  هب  نوزحم  ،و  مدرک ریس  تیوس  هب  نیگهودنا  هک  ، شاب نم  عیفـش  تجاح 

شلـضف رب  ،و  هداد منامرف  وا  رب  یکین  هب  ،و  هداد روتـسد  نم  هب  ار  شدـنویپ  ادـخ  هک  یتسه  یناسک  زا  وت  ،و  مدـمآ ترـضحم  هب  اهنت 
، هدومن ماهلا  نم  هب  وا  دزن  ار  جـیاوح  نتـساوخ  ،و  هدرک مقیوشت  وا  رب  ندـش  راو  هب  ،و  هدومن ما  ییامنهار  شتّبحم  هب  ،و  هدرک متلالد 

هکره ،و  ددرگن مورحم  زگره  دـیآ  امـش  بناج  هب  هکره  ،و  دوشن تخبدـب  زگره  درادـب  ناتتـسود  هکره  هک  دـیتسه  یتیب  لها  اـمش 
ود ،و  ینک یم  هلبق  هب  ور  سپ.دـسرن  تداعـس  هب  زگره  درادـب  نمـشد  ار  امـش  هکره  و  دوشن ، راکنایز  زگره  درادـب  ار  امـش  ياوه 

نادناخ دّمحم و  رب  يادخ  : ییوگ یم  ینابـسچ و  یم  ربق  هب  ار  دوخ  ، زامن ندـش ، مامت  زا  سپ  ،و  يروآ یم  اجب  ترایز  زامن  تعکر 
رارق تتمحر  ضرعم  رد  ار  دوخ  (، داب شنادناخ  وا و  رب  ادـخ  دورد  ) تربمایپ يومع  ربق  تمزالم  اب  نم  ، ایادـخ ، تسرف دورد  دّـمحم 
دوخ زا  ،و  هداتسرف شیپ  هچنآ  هب  هکره  دوش  مرگرـس  ،و  دوش یم  رایـسب  نآ  رد  اه  هلان  هک  يزور  رد  ، دهد مهانپ  تماقتنا  زا  ات  ، مداد
هدنب رب  ار  وا  هک  یتسه  ییالوم  سپ  ، یهد مرفیک  رگا  ،و  تسین نم  رب  یهودنا  سرت و  ، ینک محر  نم  هب  زور  نآ  رد  رگا  ، دیامن عافد 

يومع ربق  هب  ار  دوخ  هک  ارچ  ، نادرگم زاب  متجاح  ندـش  هدروآرب  نودـب  ،و  زاسم ممورحم  زور  نیا  زا  سپ  ، تسا لماک  تردـق  شا 
، ریذپب نم  زا  نیاربانب  ، تتمحر هب  دیما  ،و  وت ياضر  بلط  يارب  ، متسج بّرقت  وت  يوس  هب  وا  ۀلیسو  هب  ،و  مدنابسچ تربمایپ 
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هب هکنیا  زا  ،و  دـش گرزب  مهانگ  هنیآره  ، مدروآ دراو  دوخ  رب  هک  یتیانج  رب  ترهم  هب  ،و  درگزاـب نم  هب  ملهج  رب  تا  يراـبدرب  هب  و 
تمرح قح  هب  سپ  ، رگنب ار  تربماـیپ  يومع  ربق  رب  مندـیطلغ  زورما  سپ  ، مسرت یم  باـسح  يدـب  زا  یلو  ، مسرت یمن  ینک  متـس  نم 

بوجحم وت  زا  میادص  ،و  دیاین کبـس  وت  رب  ما  يراز  ،و  امرفم تمحر  زا  مورحم  ار  مشـشوک  ،و  نک مدازآ  شتآ  زا  راوگرزب  ود  نآ 
نادرگرس و ةدزمغ  زا  هودنا  ةدنیاشگ  يا  ، نیگهودنا ریگلد  ره  سردایرف  يا  ، نادرگن زاب  ارم  متجاح  ندش  هدروآرب  نودب  ،و  ددرگن

تخبدب نآ  زا  دعب  هک  یندرک  رظن  نک  رظن  نم  هب  ،و  تسرف دورد  دّمحم  نادـناخ  دّـمحم و  رب  سپ  ، تکاله هب  فرـشم  هدـش  قرغ 
ار نآ  يدحا  هک  ، متسه يریخ  نآ  يایوج  و  مراد ، دیما  ار  تا  يدونشخ  نم  ، نک محر  ما  ییاهنت  کشا و  يراز و  هب  ،و  زگره موشن 

يدـب هب  شیازـس  شا و  هدـنب  رب  هک  یتسه  ییالوم  سپ  ، ینک رفیک  رگا  ایادـخ  ، نادرگم زاـب  ار  میوزرآ  سپ  ، دـنک یمن  اـطع  وت  زج 
ما هشوت  اریز  ، امرفم دیماان  ار  مندمآ  ندرک و  تکرح  و  نادرگم ، زاب  متجاح  نودب  ،و  نکم مدیمون  زورما  سپ  ، دراد تردـق  شلمع 

ياجب يداد  نم  هب  ار  هچنآ  لام و  لها و  ،و  متشاذگ رس  تشپ  ار  كانرطخ  ياهنابایب  ،و  متخادنا تمحز  هب  ار  ندب  ،و  مدرک جرخ  ار 
هب ،و  مدرب هاـنپ  ( داـب شنادـناخ  وا و  رب  ادـخ  دورد  ) تربماـیپ يومع  ربق  هب  ،و  مدومن راـیتخا  دوخ  رب  تسا  وت  دزن  ار  هچنآ  مدراذـگ و 

یتـسار هب  ، درگزاـب مهاـنگ  رب  تتفأر  هب  ،و  ملهج رب  تا  يراـبدرب  هب  سپ  ، متـسج بّرقت  تیاـضر  ندروآ  تـسد  هـب  يارب  وا  ۀلیـسو 
.راوگرزب يا  ، راوگرزب يا  تا  ینابرهم  هب  ، هدش گرزب 

[ هزمح بانج  ترایز  تلیضف  ]

رد ( هر ) نیققحملا رخف.دوش  رکذ  هک  تسا  نآ  زا  شیپ  ترضح  نآ  ترایز  تلیضف  )و  هر ) هزمح بانج  حیادم  : دیوگ ّفلؤم 
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هلآ هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  اریز  ، تسا ّبحتـسم  دحا  رد  نوفدم  يادهـش  یقاب  هزمح و  ترایز  : تسا هدومرف  « هیرخف ۀلاسر  »
« نازحألا تیب  » باتکر ریقف د  نیا.تسا  هدرک  افج  نم  هب  انامه  ، دنکن ترایز  ار  هزمح  میومع  دنک و  ترایز  ارم  هکره  : هدـش تیاور 
هبنـشود و زور  ره  ، دوخ راوگرزب  ردـپ  تافو  زا  سپ  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  هک  ما  هدرک  لقن  ملاع  ناـنز  ةدّیـس  بئاـصم  رد 

كرت شتاـفو  ناـمز  اـت  ار  لـمع  نـیا  درک و  یم  اـعد  دـناوخ و  یم  زاـمن  تـفر و  یم  دـحا  يادهـش  هزمح و  تراـیز  هـب  هبنـشجنپ 
هزمح ترایز  هب  اهزور  زا  یکی  رد  نم  ، درک یم  هیرگ  ،و  تفر یم  هزمح  ربق  رانک  هلیلج  ةدّیس  نآ  : تسا هتفگ  دیبل  نب  دومحم.درکن 
مالـس متفر و  کیدزن  ، دـش مارآ  هیرگ  زا  اـت  مدرک  ربص  نم  ، تسا هیرگ  هب  لوغـشم  هزمح  ربق  دزن  همولظم  نآ  مدـید  ، مدـش فّرـشم 

نم يارب  نتـسیرگ  رمع  ابا  يا  : دومرف !! يدرک عطق  ار  ملد  ياهگر  تا  هیرگ  نیا  اب  ، مسق ادـخ  قح  هب  ، ناـنز ةدّیـس  يا  : متفگ مدرک و 
: دومرف هاگنآ  ، هدیسر نم  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  اهردپ  نیرتهب  تبیصم  اریز  ، تسا هتسیاش 

: درک ءاشنا  نینچ  هّللا و  لوسر  یلا  هاقوش  او 

هّللا همحر  ) دـیفم خیـش  تسا  رتشیب  مسق  ادـخ  هب  درک  تافو  هک  یتقو  زا  مردـپ  داـی  *و  دوش مک  شداـی  يا  هدرم  يزور  دریمب  نوچ 
هب ترـضح  نآ  دوخ  ،و  دومرف رما  هزمح  ربق  ترایز  هب  شتایح  نامز  رد  ( داب شنادـناخ  وا و  رب  ادـخ  دورد  ) ادـخ لوسر  دومرف  ( هیلع

هراومه ( داب شنادناخ  وا و  رب  ادـخ  دورد   ) ربمایپ تافو  زا  سپ  هراومه  ( وا رب  ادـخ  دورد  ) همطاف ،و  دـمآ یم  ءادهـش  هزمح و  ترایز 
.دندمآ یم  تبون  هب  تبون  هزمح  ربق  تمزالم  ترایز و  يارب  مه  ناناملسم  ،و  تفر یم  هزمح  ربق  بناج  هب  بش  حبص و 

دحا رد  ادهش  لوبق  ترایز 

رب مالس  ، شکاپ تیب  لها  رب  مالس  ، هّللا دبع  نب  دّمحم  رب  مالس  ، ادخ ربمایپ  رب  مالس  ، ادخ لوسر  رب  مالس  : ییوگ یم  ناشیا  ترایز  رد 
، نمؤم نادیهش  يا  امش 
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مالس ( داب شنادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  ) ادخ لوسر  ادخ و  نید  ناروای  يا  امش  رب  مالـس  ، دیحوت ،و  نامیا تیب  لها  يا  امـش  رب  مالس 
شنید يارب  ار  امـش  ادـخ  هک  مهد  یم  تداهـش  ، ترخآ ۀـناخ  ماجنارـس  تسا  بوـخ  هـچ  ، دـیدرک هـک  يربـص  نآ  رطاـخب  امـش  رب 

ادخ و نید  زا  و  هتـسیاش ، يداهج  دـیدرک  داهج  ادـخ  هار  رد  امـش  هک  مهد  یم  تداهـش  ،و  درک باختنا  شلوسر  يارب  ،و  دـیزگرب
ادخ سپ  ، دیدش هتـشک  ادخ  لوسر  شور  رب  هک  مهد  یم  تداهـش  ،و  دیدرک يزابناج  ادخ  لوسر  ربارب  رد  ،و  دیدومن عافد  شربمایپ 

ام هب  ار  امـش  شمارکا  عضوم  ناوضر و  لحم  رد  ،و  شاداپ نیرتهب  دـهد  شاداپ  شلها  مالـسا و  يوس  زا  ربمایپ و  بناـج  زا  ار  اـمش 
بزح امش  هک  مهد  یم  تداهش  ، دنتسه یناقیفر  وکین  تقافر  تهج  زا  نانآ  ،و  نیحلاص ادهش و  نیقیدص و  ایبنا و  رانک  رد  ، دسانـشب
يزور ،و  دنا هدنز  ادخ  دزن  هک  نانآ  ، دیتسه ناراگتسر  نابّرقم و  زا  امـش  ،و  هدیگنج ادخ  اب  ، دیگنج امـش  اب  سکره  هکنیا  ،و  ییادخ

ناترـضحم هب  نانک  ترایز  دـیحوت  لـها  يا  ، دنتـشک ار  امـش  هک  داـب  ناـنآ  رب  مدرم  همه  ناگتـشرف و  ادـخ و  تنعل  ، دـنوش یم  هداد 
هتشذگ هدیدنسپ  ياهراک  ،و  هفیرش لامعا  زا  هک  هچنآ  هب  ،و  میوج یم  بّرقت  ادخ  يوس  هب  ناتترایز  هب  مهاگآ و  امـش  قح  هب  ، مدمآ

.دنتشک ار  امش  هک  نانآ  رب  شبضغ  مشخ و  ادخ و  تنعل  ،و  داب امش  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  مالس و  میاناد ،

تتمحر ۀناخ  هاگرارق  رد  ،و  ناریمب ارم  يدناریم  نآ  رب  ار  نانآ  هچنآ  رب  ،و  راد متباث  ناشدصق  رب  ،و  هد مدوس  نانیا  ترایز  هب  ایادـخ 
.میوش یم  قحلم  امش  هب  مه  ام  ،و  دیتفرگ یشیپ  ام  رب  امش  هک  مهد  یم  تداهش  ، نک عمج  نانآ  نم و  نایم 
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،و رآ ياجب  زامن  تعکر  ود  ینک  یم  ترایز  ار  وا  هک  يدیهـش  ره  دزن  دـنا  هتفگ  یـضعب  یناوخ و  یم  یناوت  ات  ار  « انلزنا انا  » ةروس و 
درگرب

هرونم هنیدم  رد  همظعم  دجاسم  رکذ 

دجسم نینمؤملا و  ریما  دجسم  ، ناملس دجسم  ، قداص ماما  داجس و  ترضح  هناخ  ، حتف دجسم  ، حیضف دجسم  ، میهاربا ما  هبرـشم  ، ابق دجـسم  ]
[ هلهابم

اب ، دراذگب زامن  تعکر  ود  دورب و  دجسم  نآ  هب  هکره  : هدش تیاور  ، هدش انب  يراکزیهرپ  هیاپ  رب  زاغآ  زا  هک  تسابق  دجـسم  هلمج  زا 
اهیلع ارهز  ترـضح  حـیبست  ،و  روآ اجب  دجـسم  ّتیحت  زامن  تعکر  ود  ،و  ورب فیرـش  دجـسم  نآ  هب  سپ.ددرگ  یم  زاب  هرمع  باوث 
میهد یم  رارق  هعماج  لوا  ترایز  ار  نآ  ام  ، نک تئارق  تسا  « هّللا ءایلوا  یلع  مالّـسلا  » شلّوا هک  ار  هعماج  ترایز  ناوخب و  ار  مالـسلا 

ینالوط و تسا  ییاعد  نیا  »و  ءیـش ّلک  لبق  انئاک  ای  :» وگب ناوخب و  ار  ادـخ  سپ  ، دـمآ دـهاوخ  یلاعت  هللا  ءاـش  نا  باـب  رخاوا  رد  و 
ردام هفرغ  ینعی   ] میهاربا ّما  هبرـشم  رد  و.دـنک  هعجارم  راونألا  راحب  باتک  رازم  باب  هب  دـهاوخ  هکره  ، تسا راصتخا  اب  یفانم  شلقن 
زامن زین  ،و  راذـگب زامن  هدوب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  قح  لوسر  زاـمن  لّـحم  نکـسم و  هک  ([ (ص ادـخ لوسر  دـنزرف  میهاربا  ترـضح 

هک حـتف  دجـسم  رد  نینچمه  ، دـنیوگ یم  مـه  « سمـش ّدر  » دجـسم ار  نآ  تساـبق و  دجـسم  کـیدزن  هـک  خیـضف  دجـسم  رد  ناوـخب 
ياعد ةدـننک  تباجا  يا  ، ناراتفرگ سردایرف  يا  : وگب يدـش  غراف  زاـمن  زا  حـتف  دجـسم  رد  هک  یناـمز  دـنناوخ  یم  « بازحا » دجـسم

وا و رب  ادـخ  دورد  ) تربمایپ زا  هک  نانچ  ، زاـس فرطرب  ار  ممغ  يراـتفرگ و  هودـنا و  یلاحدـب و  ، نانیگهودـنا سرداد  يا  ناراـچان ،
ارم هشیدـنا  ترخآ  ایند و  راک  زا  هچنآ  رد  ، يدومن تیافک  شنمـشد  ساره  زا  ار  وا  يدرک و  فرطرب  ار  شهودـنا  ( داـب شنادـناخ 

.نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  نک ، متیافک  هتشاد  لوغشم 

هک مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دجـسم  و  (، هر ) ناملـس دجـسم  مالّـسلا و  هیلع  قداص  ماما  ،و  مالّـسلا هیلع  داّجـس  ترـضح  ۀناخ  رد  و 
، نک اعد  یهاوخ  هچنآ  هب  ،و  ناوخب زامن  یناوتب  هک  ییاج  ات  هلهابم  دجسم  و  تسا ، ( هر ) هزمح ربق  لباقم 
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[ عادو ترایز  هرونم و  هنیدم  زا  جورخ  رد  ]

یم ماـجنا  نیا  زا  شیپ  هچنآ  ،و  ورب هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ربـق  دزن  ،و  نک لـسغ  ، يور نوریب  هنیدـم  زا  یتـساوخ  هاـگره 
مهاوخ یم  وت  زا  ،و  تمراپـس یم  ادـخ  هب  ار  وت  ، ادـخ لوسر  يا  وت  رب  مالـس  وگب  نک و  عادو  ار  ترـضح  نآ  هاگنآ  ، هد ماجنا  يداد 

ار تراـیز  نیا  ادـخ.مدروآ  ناـمیا  يدرک  ییاـمنهار  نآ  هب  يدروآ و  وـت  هچنآ  ادـخ و  هب  ، متـسرف یم  مالـس  وـت  رب  ،و  ینک متیاـعر 
یم تداهـش  مگرم  رد  سپ  ، یناریمب میآ  ترایز  هب  هرابود  هکنیا  زا  لبق  ارم  رگا  ، هدم رارق  تربمایپ  ربق  ترایز  زا  نم  تبون  نیرخآ 

وا و رب  ادـخ  دورد  ، تسوـت لوـسر  هدـنب و  دّـمحم  ،و  تسین وـت  زج  يدوـبعم  هکنیا  هـب  ، مداد تداهـش  نآ  رب  متاـیح  رد  هـچنآ  ، مـهد
: وگب نینچ  دومرف  بوقعی  نب  سنوی  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ربمایپ  ربق  عادو  رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح.شنادناخ 

.دهدن رارق  وت  رب  نم  مالس  نیرخآ  ار  نآ  ادخ  ، وت رب  مالس  ، وت رب  ادخ  دورد 

نیا تسا  مهم  ناشیا  يارب  هک  ییاهزیچ  زا  ، میتشون هبّیط  ۀـنیدم  نارئاز  فیلاکت  نایب  رد  ( نیرئازلا يدـه  ) باتک رد  اـم  : دـیوگ ّفلؤم 
ياـجب زاـمن  رایـسب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  دجـسم  رد  ، هتـسناد تمینغ  ار  تصرف  ، دنتـسه ، همّظعم ۀـنیدم  رد  اـت  هک  تسا 
تـسا هفیرـش  ۀضور  دجـسم  ياهناکم  نیرتهب  دوش و  هدناوخ  رگید  ياج  رد  هک  تسا  زامن  رازه  هد  ربارب  اجنآ  رد  زامن  هک  ، دـنروآ

همئا ربماـیپ و  كراـبم  دـسج  ياـج  رادـقم  : تسا هدوـمرف  « هّیحت » رد يروـن  یجاـح  اـم  خیـش  هک  نادـب.دراد  رارق  ربـنم  ربـق و  نیب  هک 
حیرـصت نآ  هب  « دـعاوق » باتک رد  ( هر ) دیهـش هک  نانچ  اهقف  عیمج  قافتا  هب  همّظعم  هبعک  زا  « نیعمجا مهیلع  همالـس  هللا و  تاولـص  » اـم

لوسر دجسم  رد  : هدومرف رما  ارم  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  هدش  تیاور  یمرـضح  زا  ، نسح ثیدح  رد.تسا  فرـشا  هدومن 
رخا ات...ییایب  فیرـش  ناکم  نیا  هب  ددرگ  یمن  رـسّیم  ارت  هشیمه  : دومرف ،و  مناوخب زامن  رایـسب  مناوتیم  اـت  لآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ 

باتک رد  ( هر ) یسوط خیش.ربخ 
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دزن ندناوخ  زامن  هنیدـم و  رد  نتفرگ  هزور  : دومرف مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  هدرک  تیاور  مرازم  زا  ربتعم  دنـس  هب  « بیذـهت »
وا يارب  دریگب  هزور  دـهاوخب  یـسک  رگا  یلو  ، تسا ناضمر  هام  ةزور  هناگجنپ و  ياهزامن  نامه  بجاو  هکلب  ، تسین بجاو  اهنوتس 
رد هک  دوش  یم  هاگ  یمدآ  دینادب  7 تسا رتهب  امش  يارب  هک  ، دیناوخب زامن  رایسب  دیناوتب  ات  فیرش  دجسم  نیا  رد  دومرف  و.تسا  رتهب 

دـشاب كریز  ترخآ  راک  رد  هک  یـسک  رما  سپ  ، تسا كریز  رایـسب  هچ  ینالف  هک  ، دننک یم  حدـم  ار  وا  مدرم  ،و  تسا كریز  ایند 
ةرجح هاگره  ،و  نک ترایز  رّرکم  روط  هب  تسا  نکمم  وت  يارب  هک  يا  هزادنا  هب  زور  رد  ار  عیقب  ۀمئا  ادخ و  لوسر  ؟و  تسا هنوگچ 
ملاظم ناهانگ و  زا  ار  شیوخ  و  شاب ، دوخ  بظاوم  یتسه  هنیدم  رد  ات  هدب و  مالـس  ترـضح  نآ  رب  يدرک  هدهاشم  ار  یهلا  لوسر 
اهنیمز نآ  رب  ادـخ  لوسر  كراـبم  ياهمدـق  هک  فیرـش  دجـسم  رد  صوصخ  هب  ، اـجنآ تفارـش  رد  نک  رّکفت  ّربدـت و  نک و  ظـفح 

، تسا لیزنت  یحو و  هاگیاج  اجنآ  هدناوخ و  زامن  دجـسم  نآ  رد  ،و  هدومن دّدرت  نآ  رازاب  هچوک و  رد  راوگرزب  نآ  هدش و  هتـشاذگ 
: هدش هتفگ  بوخ  هچ  ،و  دندش یم  لزان  اجنآ  رد  بّرقم  هکئالم  نیما و  لیربج  و 

هب ، هدب هقدص  هنیدـم  رد  ، دوش نکمم  ات  هدـنادرگ و  فیرـش  ار  شنامـسآ  نیمز و  ادـخ  *و  هتفای هار  شتاصرع  رد  لیربج  هک  ینیمز 
ّبترتم نآ  رب  میظع  رجا  لیزج و  باوث  هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هیّرذ  تاداـس و  هب  اـصوصخم  دجـسم و  رد  صوصخ 

رد هقدص  مهرد  رازه  هد  اب  تسا  ربارب  دنهد  هقدـص  اجنآ  رد  هک  یمهرد  : هدـش دراو  ربتعم  تیاور  رد  : هدومرف یـسلجم  ۀـمّالع.تسا 
ثیداحا تسا و  ّبحتـسم  هنیدـم  رد  ترواجم  هک  ، نک رایتخا  ار  كاـپ  رهـش  نآ  ترواـجم  دـشاب  نکمم  تیارب  رگا  رگید و  ياـج 

.تسا هدش  دراو  نآ  تلیضف  رد  هضیفتسم 

دورد وا  رب  شیادـخ  هک  تیادـه  ربمایپ  اـهتکرب * اـب  تینما  هدـمآ  دورف  نآ  رد  هک  * دـنک اریـس  شناراـب  اـب  هنیدـم  رد  ار  يربق  ادـخ 
ناباتش بش  ناگراتس  دشخرد  یم  *و  دبات یم  دیشروخ  ات  وا  رب  ادخ  دتسرف  دورد  اه * هیده  وا  ناور  هب  ام  زا  دناسرب  *و  دتسرف
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مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  نامیالوم  ترایز  تیفیک  تلیضف و  رد  مراهچ : لصف 

هراشا

: تسا بلطم  دنچ  نآ  رد  «و 

.تسا ترضح  نآ  ترایز  تلیضف  رد  : لوا بلطم 

قلخ هکئالم  زا  رتشیب  یقولخم  ادـخ  : هدرک تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  ، ملـسم نب  دّـمحم  زا  ، حیحـص دنـس  هب  یـسوط  خـیش 
زا نوچ  ، دـننک یم  فاوط  نآ  رود  دـنیآ و  یم  رومعملا  تیب  هب  ،و  دـنوش یم  لزان  کلم  رازه  داتفه  زور  ره  هک  یتسرد  هب  ، هدومرفن
هلآ هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  ربق  يوس  هب  ، دندش غراف  هبعک  فاوط  زا  نوچ  ،و  دـنور یم  هبعک  فاوط  هب  ، دـنوش یم  غراف  اجنآ  فاوط 
یم مالـس  ترـضح  نآ  رب  ، دـنیآ یم  مالّـسلا  هیلع  ناـنمؤملا  ریما  ربق  يوس  نآ  زا  سپ  ، دـننک یم  مالـس  ترـضح  نآ  رب  ،و  دـنیآ یم 

دننام ،و  دنور یم  الاب  نامسآ  هب  نآ  زا  سپ  ، دننک یم  مالس  بانج  نآ  رب  دنیآ و  یم  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ربق  دزن  نآ  زا  دعب  ،و  دننک
نآ قح  هب  فراع  دـنک و  تراـیز  ار  مالّـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما  هکره  : دومرف سپـس.تمایق  زور  اـت  ، دـنوش یم  لزاـن  زور  ره  ناـشیا 

یلاعت قح  ، دشاب هدماین  ربکت  تیراّبج و  يور  زا  ،و  دـنادب لصف  الب  هفیلخ  ،و  هعاطالا بجاو  ماما  ار  بانج  نآ  ینعی  ، دـشاب ترـضح 
زور نآ  ياهلوه  زا  نانمیا  ۀـلمج  زا  تمایق  زور  ،و  دزرمایب ار  وا  ةدـنیآ  هتـشذگ و  ناهانگ  دـسیونب و  وا  يارب  دیهـش  رازه  دـص  رجا 

ترایز زا  نوچ  ،و  دننک لابقتسا  وا  زا  هکئالم  ، ترایز يوس  هب  تکرح  ماگنه  ،و  دیامن ناسآ  وا  رب  ار  باسح  ادخ  و.دوش  هتخیگنارب 
،و دننک تعیاشم  ار  وا  ةزانج  دریمب  رگا  ،و  دنیایب وا  تدایع  هب  دوش  رامیب  رگا  ،و  ددگرب دوخ  ۀناخ  هب  ات  دنیامن  تعیاشم  ار  وا  ددگرب 

تیاور ترــضح  نآ  زا  « ّيرغلا هـحرف  » باـتک رد  سوواـط  نـبا  مـیرکلا  دــبع  دّیــس.دنیامن  شزرمآ  بـلط  شربـق  راـنک  اـت  وا  يارب 
،و دـسیونب وا  يارب  هرمع  کی  ّجـح و  کی  باوث  یماگ  ره  هب  یلاعت  قح  ، دور مالّـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  ترایز  هب  هدایپ  هکره  : هدرک

دراـم نبا  هب  هـک  هدرک  تـیاور  ترـضح  نآ  زا  زین  ،و  دـسیونب وا  يارب  هرمع  ود  ّجـح و  ود  باوـث  یماـگ  ره  هـب  ددرگرب  هداـیپ  رگا 
ددع هب  وا  يارب  یلاعت  قح  ، دنک ترایز  شّقح  هب  نافرع  تروص  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  مّدج  هکره  ، درام رـسپ  يا  : دومرف

ریما ترایز  رد  هک  یماگ  ، دروخ یمن  منهج  شتآ  هّللا  درام و  رسپ  يا  ، دسیونب هدیدنسپ  ةرمع  لوبقم و  ّجح  یماگ  ره 
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قداص ماما  زا  نینچمه  و.سیونب  الط  بآ  هب  ار  ثیدح  نیا  درام  رـسپ  يا  ، هراوس هاوخ  دور و  هدایپ  هاوخ  ، دوش هدولآ  رابغ  نینمؤملا 
رگم درب  یمن  هاـنپ  يدـنمدرد  ربـق  نآ  هب  هک  ، تسا يربـق  هفوک  تشپ  رد  مییوگ  یم  اـم  : دوـمرف هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع 

.دیامرف تمارک  افش  ار  وا  یلاعت  قح  هکنآ 

ناگدنساره هاگهانپ  ار  مالّسلا  مهیلع  شنیرهاط  دالوا  نینمؤملا و  ریما  ربق  یلاعت  قح  هک  دوش  یم  رهاظ  ربتعم  رابخا  زا  : دیوگ ّفلؤم 
نآ هب  ار  دوخ  هک  يدـنمدرد  ره  ،و  دوش یم  لئاز  شمغ  دورب  وا  دزن  هک  یکانمغ  ره  ، هداد رارق  نیمز  لها  ناما  ،و  ناگراچیب أجلم  و 

هدرک تیاور  ینابیـش  یلع  نب  دّمحم  زا  سوواط  نب  میرکلا  دـبع  دّیـس.دشاب  ناما  رد  درب  هانپ  نآ  هب  هک  ره  ،و  دریگ یم  امـش  دـلامب 
رد راک  نیا  ،و  متفر مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ربق  ترایز  هب  رات  بش  رد  ، ناهنپ روط  هب  ، نیـسح میومع  ردپ و  نم و  : تفگ هک  تسا 

فارطا رد  میدید  میدیسر  ترـضح  نآ  ربق  هب  نوچ  ، مدوب ریغـص  یکدوک  ماگنه  نآ  رد  نم  دوب و  يدنا  تصـش و  تسیود و  لاس 
لوغـشم یـضعب  ،و  نآرق ندناوخ  لوغـشم  ام  زا  يا  هّدع  ، میدش کیدزن  ربق  هب  ، درادن ییانب  هدـش و  هتـشاذگ  هایـس  ياهگنـس  ربق  نآ 

ریش کیدزن  ام  زا  یکی  ، درک ربق  هب  دوخ  عارذ  ندیلام  هب  عورش  تفر و  ربق  کیدزن  ناویح  نآ  ، میدش رود  فیرش  لحم  نآ  زا  ، زامن
کیدزن یگمه  ، دش فرطرب  ام  زا  سرت  داد  ربخ  ریش  لاح  هب  ار  ام  تشگرب و  ، دشن وا  ضرعتم  ناویح  ، داتسیا نآ  ياشامت  هب  تفر و 

یم ترـضح  نآ  ربـق  هب  ار  تـحارج  ّلـحم  ناوـیح  نآ  تـسا و  یتـحارج  وا  عارذ  رد  میدـید  ، مـیدرک تـّقد  شعـضو  رد  ، میتـفر وا 
دیفم خیش.میتشگرب  نآرق  تئارق  ترایز و  زامن و  هب  ، دوخ لّوا  لاح  هب  مه  ام  ، تفر سپس  ، دوب لاح  نیا  هب  تعاس  کی  دودح  ، دیلام
اجنآ رد  ار  یناوهآ  ، دوـمن يور  هیوـث  نّییرغ و  يوـس  هب  ،و  تفر نوریب  هفوـک  زا  راکـش  دـصق  هب  يزور  دیـشرلا  نوراـه  : هدرک لـقن 

ناوهآ ، دنتخات اهنآ  رب  زین  شدارفا  دوخ و  ،و  دندرک اهر  ناوهآ  راکش  يارب  ار  هدید  میلعت  ناگس  يراکـش و  ياهزاب  ، داد نامرف  ، دید
تکرح زا  اهگـس  ،و  دـنداتفا يا  هیحان  رد  يراکـش  ياهزاب  ، دـندیمرآ اجنآ  دـندرب و  هانپ  يا  هتـشپ  هب  ، هدرک رارف  عضو  نیا  ندـید  اب 

زاب ، دندومن نانآ  گنهآ  اهگس  اهزاب و  ، دندمآ بیـشن  هب  هتـشپ  زارف  زا  ناوهآ  راب  رگید  ، دش هدز  تفگـش  رما  نیا  زا  دیـشر  ، دننامزاب
نآ هب  ناوهآ 
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.دش هدز  تفگش  تّدش  هب  نوراه.دش  رارکت  هبترم  هس  لمع  نیا.دنتشگزاب  نانآ  دصق  زا  يراکش  تاناویح  دنورب و  هانپ  هتشپ 

زا و  دـنتفر ، نامالغ  ، دـیروایب نم  دزن  دـشاب  ربخ  اب  ناکم  نیا  تیعقوم  زا  هک  یـسک  ، رتعیرـس هچره  هک  ، داد روتـسد  ار  دوخ  ناـمالغ 
رگا : تفگ ؟ تسا یتیفیک  هچ  ار  ناکم  نیا  تسیچ و  هتـشپ  نیا  لاح  : دیـسرپ وا  زا  نوراه.دندرک  رـضاح  ار  يدرمریپ  دسا  ینب  ۀفیاط 

ار هچنآ  نونکا  ، یـشاب ناما  رد  ،و  مهدن رازآ  ار  وت  هک  مدرک  دهع  ادـخ  اب  : تفگ نوراه  ، منک یم  نایب  ار  نآ  ناتـساد  یهد  ناما  ارم 
عقاو هتشپ  نیا  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  رّهطم  ربق  : دنتفگ یم  هک  داد  ربخ  دوخ  ناردپ  زا  ارم  مردپ  : تفگ درمریپ  ، وگب يراد  ربخ 

: دیوگ ریقف  ، دشاب ناما  رد  درب  هانپ  نآ  هب  هچره  هک  ، هداد رارق  دوخ  ناما  نمأ و  مرح  ار  نآ  ادخ  تسا و 

خلم ةدنهد  هانپ  زا  ، تسوا هانپ  رد  هک  یـسک  زا  ، شندرک تیامح  ینالف  دارجلا  ریجملا  نم  یحا  : دنیوگ یم  هک  تسا  برع  لاثما  رد 
هتـسشن شا  همیخ  رد  يزور  ، دـیوس نب  جـلدم  ماـن  هب  ، ّیط هلیبـق  زا  نیـشن  هیداـب  يدرم  هک  : تسا نیا  نآ  ناتـساد  تـسا و  رتـشیب  اـه 

يدایز ياه  خلم  : دنتفگ تسا  ربخ  هچ  : دیـسرپ ، دنراد دوخ  اب  ییاهفرظ  لاوج و  هک  یلاح  رد  ، دندمآ ّیط  هفیاط  زا  یهورگ  دـید  ، دوب
هب ار  شا  هزین  تسشن و  دوخ  بسا  رب.ربخ  نیا  ندینش  زا  سپ  جلدم  ، میراد ار  اهنآ  دیص  دصق  ، دنا هدمآ  دورف  امـش  ۀمیخ  فارطا  رد 

نودیرت مث  يراوج  یف  دارجلا  نوکیا  : تشک مهاوخ  ار  وا  ، دوش اه  خلم  نیا  ضرعتم  هکره  ، دنگوس ادخ  هب  : دز دایرف  تفرگ و  تسد 
ات درک  تیامح  اهنآ  زا  هتـسویپ  جلدم.دش  دهاوخن  يراک  نینچ  ، دینک دیـص  ار  اهنآ  امـش  دنـشاب و  نم  هانپ  رد  اهخلم  نیا  ایآ  ؟ هذـخا

لقتنم نم  راوج  زا  اهخلم  نیا  : تفگ ّتیعمج  نآ  هب  ماگنه  نآ  رد  ، دـنتفر دـندیرپ و  باـتفآ  ياـمرگ  رد  اـهخلم  دـش و  مرگ  باـتفآ 
نب مثکأ  ّدـج  دـنا  هتفگ  یـضعب  ، هدوب زیزع  رایـسب  یـصخش  بقل  داوعالا  وذ  : تسا هتفگ  سوماق  بحاص  ! اهنآ اـب  دـیناد  دوخ  ، دـندش
رانک لئابق و  نایم  رد  ،و  دندناشن یم  یتخت  يالاب  ار  وا  دش  ریپ  نوچ  دـنتخادرپ  یم  وا  هب  یجارخ  لاسره  رـصم  ۀـفیاط  ، تسا یفیص 

یم وا  تخت  هب  ار  دوخ  یناسرتره  هک  ، دوب مرتحم  زیزع و  يا  هزادـنا  هب  ، دـندنادرگ یم  جارخ  يروآ  عمج  يارب  برع  بآ  ياه  هاچ 
زا ، دیـسر یم  وا  هب  هنـسرگره  ،و  دـیدرگ یم  دـنمجرا  زیزع و  ، دـمآ یم  وا  تخت  دزن  هب  يراوـخ  لـیلذره و  و.دـش  یم  نمیا  دـناسر 

ّیلو ربق  یلاـعت  قح  هک  دـشاب  بجع  هچ  ، دـسر تعفر  تّزع و  زا  هجرد  نیا  هب  ، برع کـی  تخت  هاـگره  سپ  ، دـیهر یم  یگنـسرگ 
شتوبات هدننک  لمح  هک  ار  دوخ 
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،و ناگراچیب سردایرف  ،و  ناگتخیرگ أجلم  ،و  ناگدنساره هانپ  ، دنا هدوب  مالّسلا  امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  لییاکیم و  لییربج و 
و نابـسچب ، نآ  هب  ار  دوخ  دشاب  نکمم  ات  ،و  ناسرب ربق  نآ  هب  ار  دوخ  ، یـشاب اجک  ره  رد  نیاربانب  ؟ دشاب هداد  رارق  ، نادـنمدرد يافش 

.دناهرب ترخآ  ایند و  تکاله  زا  ار  وت  ،و  دسرب تدایرف  هب  ات  ، نک رارصا 

*و هدنهد خساپ  تسا و  نادنموزرآ  هدننک  تدایع  شرادید * زور  ناراگهنگ  تاجن  يارب  * یبای یم  ینماض  ار  وا  ، رب هانپ  شدوج  هب 
فجن ناحلاص  زا  یتعامج  هک  هدـش  لقن  یملید  خیـش  زا  « مالّـسلا راد  » باتک رد  يّرـس  يوگتفگ  زا  دـننک  ناـهنپ  ار  هچنآ  تساونش 

هک ، هدش هدیشک  ینامسیر  تسا  نآ  جراخ  فیرش و  دهشم  نآ  رد  هک  يربق  ره  زا  دید ، باوخ  رد  یـسک  : دنا هدرک  تیاور  فرـشا 
: درک داشنا  نینچ  صخش  نآ  سپ  ، تسا مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نیتملا  هّللا  لبح  ترضح  ۀّبق  هب  لّصتم 

رکنم زا  *و  مسرت یمن  شتآ  زا  وا  راوج  رد  وا * تسا  میرک  هچ  نیـسح  نسح و  ردپ  * دینک منفد  ردیح  رانک  متفر  ایند  زا  هک  ینامز 
دوش مگ  يرتش  راسفا  شهاگقرق  نابایب  رد  یتح  * شتیامح ۀصرع  رد  هک  تسا  گنن  هاگقرق  یماح  رب  منک * یمن  اورپ  ریکن  و 

ترضح نآ  ترایز  تیفیک  رد  : مّود بلطم 

هراشا

رگید تسین و  تاقوا  زا  یتقو  هب  دـّیقم  هک  ، هقلطم یکی  : تسا شخب  ود  رب  ترـضح  نآ  يارب  ةدـش  تیاور  ياه  ترایز  شاب  هاـگآ 
: دوش یم  نایب  دصقم  ود  نمض  رد  تارایز  نیا  ،و  تسا نّیعم  تقو  هب  دّیقم  هک  ، هصوصخم

[ هقلطم تارایز  رد  : لوا دصقم  ]

هراشا

.مینک یم  افتکا  ترایز  دنچ  رکذ  هب  اهنت  اجنیا  رد  ام  و   ، تسا رایسب  هک  هقلطم  تارایز  رد  : لوا دصقم 

[ ...دنا هدرک  رکذ  نارگید  سوواط و  نبا  دّیس  دیهش و  دیفم و  خیش  هک  تسا  یترایز  : لوا ]

هاگره : تسا تروص  نیا  هب  نآ  تیفیک  دنا و  هدرک  رکذ  نارگید  سوواط و  نبا  دّیـس  دیهـش و  دـیفم و  خیـش  هک  تسا  یترایز  : لوا
ینک ترایز  ةدارا 
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زا نوچ  ، درادـن یعنام  یتفاین  شوخ  يوب  رگا  نک و  وبـشوخ  ار  دوخ  شوخ  يوب  زا  يزیچ  هب  شوپب و  كاـپ  ۀـماج  ود  ،و  نک لـسغ 
یم ترایز  ار  ( ود نآ  رب  وت  دورد  ) تربمایپ نیـشناج  متـسه ، وت  لضف  يایوج  ، مدمآ نوریب  ما  هناخ  زا  ایادخ  : وگب يدمآ  نوریب  هناخ 

هب شاـب  نیـشناج  مناراوخمغ  ماجنارـس و  هب  تبـسن  ارم  ،و  رآ مهارف  میارب  ار  شببـس  ،و  نک ناـسآ  میارب  ار  تراـیز  نیا  ایادـخ.منک 
.نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  ، ینیشناج نیرتوکین 

هک ییاج   ] هفوک دودح  هب  نوچ  )و  هّللا ّالا  هلا  هّللا و ال  ناحبـس  هّلل و  دـمحلا  :) رکذ هب  دـشاب  ایوگ  تنابز  هک  یلاحرد  ، وش هناور  سپ 
يراوگرزب ییایربک و  ۀتسیاش  ، تسا رتگرزب  ادخ  ، تسا رتگرزب  ادخ  : وگب تسیاب و  يدیسر  [ تسا هدوب  رهش  قدنخ  لّحم  هتشذگ  رد 

مسرت یم  هچنآ  زا  تسا  رتگرزب  ادخ  تساهتمعن ، حیبست و  سیدقت و  ندرمش و  گرزب  ۀتـسیاش  ، تسا رتگرزب  ادخ  ، تسا تمظع  و 
زاب وا  يوس  هب  ،و  تسا نم  دیما  ، تسا رتگرزب  ادـخ  ، منک یم  لّکوت  وا  رب  ،و  تسا نم  هاگ  هیکت  ، تسا رتگرزب  ادـخ  ، منک یم  رذـح  و 

ناهنپ سوفن  تارطاخ  اه و  هنیس  ياه  هغدغد  ار  هچنآ  متجاح و  ، ییاناوت ما  هتساوخ  ماجنا  رب  ،و  ینم تمعن  یلو  وت  ایادخ.مدرگ  یم 
ار ناهاوخرذع  رذع  ،و  ناشارت تّجح  ياهتّجح  وا  ۀلیـسو  هب  هک  یفطـصم  دّمحم  قح  هب  مهاوخ  یم  وت  زا  ایادخ  ، یناد یم  دـنک  یم 

هجوت ،و  نینمؤملا ریما  تربمایپ  ردارب  ّتیلو و  ترایز  باوث  زا  ینکن  ممورحم  هک  ، يداد رارق  ناـیناهج  يارب  تمحر  ار  وا  ،و  يدـیرب
نآ فیرش  ربق  نوچ.نانابرهم  نیرت  نابرهم  يا  ، تا ینابرهم  هب  ، یهد رارق  شراگزیهرپ  نایعیش  ،و  هتسیاش نادراو  زا  ارم  ،و  شیوس هب 

: وگب نینچ  دوش  رادومن  تیارب  ترضح 
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ياه هناشن  نیرتهب  كاپ و  ناریفـس  ناکین و  یتسود  هب  ، تمارک باب  زا  ارم  ،و  داد صاصتخا  تدالو  یکاپ  هب  ارم  هک  ساپـس  ار  ادخ 
هک ، زربمایب تسین  هدیـشوپ  وت  رب  هک  ار  مناهانگ  ،و  ریذـپب تهاگـشیپ  هب  ار  ما  يراز  ،و  تهاگرد هب  ار  مشـشوک  ایادـخ  ، دـیزگرب قح 

.هشیپ شزرمآ  اورنامرف و  يادخ  ییوت 

نآ رد  دراد  لـیم  هک  يروطب  ، دـهد یم  تسد  رئاز  هب  یقوش  طاـشن و  لاـح  ، یناروـن هاـگراب  ندـید  ماـگنه  هب  نوـچ  : دـیوگ فـّلؤم 
هب ، دـیوگب ار  راوگرزب  نآ  ياـنث  حدـم و  ، دـناوتب هک  یناـیب  ناـبز و  ره  هب  دـنک و  هجّوتم  ترـضح  نآ  هب  ار  دوـخ  هّجوـت  ماـمت  ، تقو

رعـش نآ  هب  شنابز  یلاح  نانچ  رد  ، دـشاب هتـشاد  رظن  رد  یغیلب  رعـش  رگا  ، دراد هقالع  ، دـشاب لامک  ملع و  لها  زا  رئاز  رگا  صوصخ 
هک ره  ات  ، میامن رکذ  تسا  ماـقم  نیا  بساـنم  هک  ، ار هّیرزا  « هییاـه » ةدیـصق زا  یتمـسق  هک  دیـسر  مرطاـخ  هب  ، ببـس نیا  هب  ، دوش اـیوگ 
زا ،و  دیامن دیپس  نشور و  هاگراب  بحاص  هب  هایـس  ۀمانراک  نیا  بحاص  بناج  زا  یمالـس  هک  قثاو  دیما  ، دنک همزمز  ار  نآ  تساوخ 

: تسا نیا  راعشا  دیامرفن و  مشومارف  ریخ  ياعد 

ار شفک  *و  نک عوضخ  دش  نایامن  فجن  ینمزرـس  رگا  دنوش * ور  ریز و  ناشزوس  رد  هک  ییاهلد  هب  * هدـب تلهم  رودـنت  راوس  يا 
هک نک  ینتورف  سپ  دناشوپ * شراگدرورپ  راونا  هک  ، داتفا یلعا  * ملاع دبنگ  هب  تا  هدـید  نوچ  روآ * نوریب  شرهـش  هزاورد  نوریب 

*و تسا نازیر  خرس  قیقع  نوچ  اهکشا  هک  یلاحرد  وگب  وا  هب  دننک * وزرآ  ار  شکاخ  ندیسوب  كالفا  هک  * تسا سدق  ۀناخ  اجنآ 
* هتفرگ ارف  ار  زیچ  همه  شیاخس  من  هک  * ییادخ تسد  وت  ربمایپ  ّمع  رسپ  يا  دزوس * یم  شنازورف  شتآ  هب  نورد 
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اهنآ هک  * داد صاـصتخا  ینوگاـنوگ  تاراـختفا  هب  ار  وت  ادـخ  درک * یحو  هک  تسا  نآ  ياـه  هیآ  * وت تافـص  میدـق و  نآرق  ییوت 
وت دنامب * نآ  رد  كاشاخ  ددرگ و  كاشاخ  زا  رپ  * درچب وت  ناتـسلگ  ریغ  رد  هک  يا  هدـید  شاک  يا  تسا * نایاپ  یب  دادـعا  دـننام 

رگا تسا و  ربمایپ  تاذ  نوچ  یتاذ  وت  يارب  تسا * هام  رهم و  تسا  نآ  رد  هک  يزیچ  رتهب  نامسآ  *و  یقیالخ نیرتهب  ربمایپ  زا  سپ 
ردارب يا  دوب * یّلجت  رهوگ  زا  نآ  ياذـغ  هک  * دـیا هدیـشون  ریـش  لاـصو  ناتـسپ  زا  ود  ره  * تفرگ یمن  دوخ  يردارب  هب  ار  وت  * دوبن
تسا یتاماقم  * تفارـش نأش و  نابدرن  رد  ار  وت  ینآ * يالج  وت  تسا و  راد  كاشاخ  مشچ  نوچ  هک  * تسا یناهانگ  نم  دزن  ربمایپ 
دنادرگ نآ  يادـف  ار  اهناج  مامت  ادـخ  * هدـش هتخیر  فطل  ندـعم  زا  هک  تسا  یناـج  ار  وت  تفر * ـالاب  ناوتن  نآ  نیرت  نییاـپ  زا  هک 

ادخ رگا  میبای  هار  نآ  هب  میتسناوت  یمن  ،و  درک ییامنهار  هاگیاج  نیا  هب  ار  ام  هک  ساپـس  ار  ادـخ  : وگب یـسرب  فجن  ةزاورد  هب  نوچ 
کیدزن میارب  ار  رود  ،و  دومن راوس  شیاهبکرم  رب  ،و  داد تکرح  دوخ  ياهرهـش  رد  ارم  هک  ساپـس  ار  يادخ  ، درک یمن  نامییامنهار 

وا و رب  ادــخ  دورد  ) شلوــسر ردارب  مرح  رد  ارم  اــت  ، درک رود  نـم  زا  ار  دــنیاشوخان  ،و  دــنادرگرب نــم  زا  ار  روذــحم  ،و  تخاــس
: وگب ،و  وش رهش  لخاد  سپ.دومن  دراو  ( شنادناخ
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رایتخا شربمایپ  نیـشناج  يارب  ار  اجنآ  ،و  داد رارق  تکرب  نآ  رد  ادخ  هک  يا  هکرابم  ۀعقب  نیا  هب  درک  دراو  ارم  هک  ار  يادخ  ساپس 
هب ،و  مدـمآ دورف  تهاگرد  هب  مداتـسیا و  تا  هناخ  رد  هب  ایادـخ  : وگب یـسرب  لوا  هاگرد  هب  نوچ.هد  رارق  نم  هاوگ  ار  نآ  ادـخ  ، دومن

رارق باجتــسم  ییاـعد  ،و  هتفریذـپ یتراـیز  ار  نآ  ، مدـش لّـسوتم  تا  ّیلو  هـب  ،و  مدــش تـتمحر  ضّرعتم  ،و  مدز گـنچ  تا  هتــشر 
یم تاجانم  وت  اب  ،و  موش یم  نآ  دراو  نم  ،و  تسوت ماقم  ، ماقم ،و  تسوت مرح  ، مرح نیا  ایادخ  : وگب يدیسر  نحص  رد  هب  نوچ.دهد 
مرک شخب و  تمعن  زرورهم و  يادـخ  ساپـس  ار  يادـخ  ، يرت هاـگآ  نم  زار  ناـهن و  زا  ،و  يرتاـناد نم  زا  نآ  هب  وـت  هچنآ  هـب  ، مـنک

شتیالو زا  ،و  درکن عونمم  ارم  شترایز  زا  ،و  تخاس راومه  نم  يارب  شناـسحا  هب  ار  میـالوم  تراـیز  هک  تسوا  مرک  زا  هک  ، هدـننک
شتعافـش هب  ،و  هد رارق  شناوریپ  زا  ارم  سپ  يداـهن  ّتنم  نم  رب  شتفرعم  هک  ناـنچ  ایادـخ.درک  ناـسحا  مرک و  هکلب  ، دومنن راـنکرب 

تفرعم و  شتفرعم ، هب  ارم  هـک  ساپـس  ار  يادـخ  : وـگب وـش و  نحـص  لـخاد  هاـگنآ.نانابرهم  نـیرت  ناـبرهم  نـیا  ، نـک تـشهب  دراو 
ّتنم نم  رب  نامیا  هب  ،و  دوب نم  هب  شـشخب  تمحر و  باـب  زا  نیا  ،و  تشاد یمارگ  درک  بجاو  نم  رب  ار  شتعاـط  هکنآ  ،و  شلوسر
ساپس ار  يادخ  داد ، ناشن  نم  هب  لماک  تمالـس  لاح  رد  ار  نآ  ،و  دومن دراو  شلوسر  ردارب  مرح  هب  ارم  هک  ساپـس  ار  يادخ  ، داهن

کیرـش یب  هناـگی و  ، تسین ادـخ  زج  يدوبعم  هک  مهد  یم  تداهـش  ، داد رارق  شلوـسر  نیـشناج  ربـق  ناگدـننک  تراـیز  زا  ارم  هک 
مهد یم  تداهش  ،و  دمآ ادخ  دزن  زا  قح  هب  هک  ، تسوا ةداتسرف  هدنب و  دّمحم  هک  مهد  یم  تداهش  ،و  تسا
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و تسین ، ادخ  زج  يدوبعم  ، تسا رتگرزب  ادخ  ، تسا رتگرزب  ادـخ  ، تسا رتگرزب  ادـخ  ، تسا ادـخ  لوسر  ردارب  ادـخ و  ةدـنب  یلع  هک 
نیرترب وت  ایادـخ.هدناوخ  ارف  نآ  يوس  هب  شهار  زا  هچنآ  هب  شقیفوـت  ،و  شا ییاـمنهار  رب  ار  يادـخ  ساپـس  تسا و  رتـگرزب  ادـخ 
شردارب ،و  تمحر ربمایپ  ، تربمایپ ۀلیسو  هب  ، ما هدمآ  تیوس  هب  کنیا  نم  ، دنا هدمآ  تدزن  هب  هک  یتسه  یسک  نیرت  میرک  دوصقم و 

دورد دّـمحم  نادـناخ  دّـمحم و  رب  سپ  ، میوج یم  بّرقت  وت  يوـس  هب  ( داـب ود  نآ  رب  ادـخ  دورد  ) بلاـط یبا  نب  ّیلع  نینمؤـملا  ریما 
رد دوخ  دزن  ارم  ،و  یهد تاجن  تکاله  زا  ارم  نآ  ۀلیـسو  هب  هک  هنامیحر  يرظن  ، نک رظن  نم  هب  ،و  نکم دیمون  ار  مشـشوک  تسرف و 

،و شا یحو  رب  ادـخ  نیما  ، ادـخ لوسر  رب  مالـس  : وگب تسیاـب و  یـسرب  قاور  هب  نوچ.هد  رارق  ناـبّرقم  زا  دـنموربآ و  ترخآ  اـیند و 
داب وا  رب  ،و  دیآ یم  تشذگ و  هچنآ  رب  ّطلـسم  ،و  دـمآ دـهاوخ  هچنآ  ةدـننک  حـتف  ،و  هتـشذگ هچنآ  ةدـننک  متخ  ، شروتـسد تابجاو 

دّمحم مساقلا  وبا  رب  مالس  ، دّیؤم ةدش  يرای  رب  مالس  ، هنیدم رد  هدش  نفد  رب  مالس  ، شمارآ ةدنراد  رب  مالـس  ، شتاکرب ادخ و  تمحر 
: وگب تسیاب و  مرح  رد  رب  ،و  رادب مّدقم  ار  تسار  ياپ  دورو  تقو  ،و  وش قاور  دراو  سپ.شتاکرب  ادخ و  تمحر  هّللا و  دبع  نب 

زا ، تسوا لوسر  هدنب و  دّـمحم  هک  مهد  یم  یهاوگ  ،و  درادـن کیرـش  تسا و  هناگی  ، تسین ادـخ  زج  يدوبعم  هک  مهد  یم  یهاوگ 
زا هدـیزگرب  ،و  ادـخ بوـبحم  يا  وـت  رب  مالــس  ، ادـخ لوـسر  يا  وـت  رب  مالــس  ، هدرک قیدــصت  ار  نـالوسر  هدــمآ و  قـح  هـب  وا  دزن 

ردارب ،و  ادخ ةدنب  نانمؤم  ریما  رب  مالس  ، شقلخ
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یم دصق  ، تدهع هب  میوج  یم  هانپ  ، هدمآ تدزن  هب  ، وت زینک  دنزرف  وت و  ةدنب  دنزرف  ،و  وت ةدنب  ، نانمؤم ریما  يا  میالوم  يا  ، ادخ لوسر 
موش دراو  ایآ  ، میالوم يا  موش  دراو  ایآ  تدوجو ، هب  متسه  یلاعت  يادخ  هب  لّسوتم  ، تماقم هب  میامن  یم  يور  ، تمرح يوس  هب  منک 

هاگترایز نیا  میقم  هک  ، ادخ ۀـکئالم  يا  موش  دراو  ایآ  ادـخ ، نیما  يا  موش  دراو  ایآ  ، ادـخ تّجح  يا  موش  دراو  ایآ  ، نانمؤم ریما  يا 
وت متسین  نآ  ۀتـسیاش  نم  رگا.يا  هداد  تناتـسود  زا  یکی  هب  هک  يا  هزاجا  نیرترب  یهد  یم  مدورو  ةزاجا  ایآ  نم  يالوم  يا  ؟ دیتسه

.ینآ ۀتسیاش 

: وگب دورو  لاح  رد  ،و  رادب مّدقم  ندش  دراو  يارب  ار  تسار  ياپ  ،و  سوبب ار  هبتع  سپ 

نک و محر  نم  هب  ،و  زرمایب ارم  ایادخ  داب ،) شنادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  ) ادخ لوسر  شیک  رب  ،و  ادخ هار  رد  ،و  ادخ اب  ،و  ادـخ مان  هب 
.نابرهم ریذپ  هبوت  ییوت  ، ریذپب ار  ما  هبوت 

هدرک و ربـق  يوـس  هب  ار  دوـخ  يور  و  نک ، فـّقوت  ربـق  هب  ندیـسر  زا  شیپ  ،و  يریگ رارق  رهّطم  ربـق  ربارب  رد  اـت  نک  تکرح  سپس 
ةدننک متخ  ، لیزنت یحو و  ندعم  ،و  شا یمتح  ياهنامرف  ،و  شیاهمایپ یحو و  رب  ادخ  نیما  ، ادخ لوسر  دّمحم  رب  ادـخ  زا  مالـس  : وگب

تاکرب تمحر و  مالس و  ،و  هدنبات غارچ  ، قلخ رب  هاوگ  ، هدنیآ ،و  هتـشذگ مامت  رب  هریچ  ،و  دیآ یم  هچنآ  ةدننک  حتف  و  هتـشذگ ، هچنآ 
، تسرف دورد  شمولظم  تیب  لها  دّمحم و  رب  ایادخ.وا  رب  ادخ 
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دورد ایادـخ  يداتـسرف  تناگدـیزگرب  نـالوسر و  اـیبنا و  زا  یکی  رب  هک  يدورد  نیرت  فیرـش  ،و  نیرتـالاب نیرت و  لـماک  نیرترب و 
تقلخ نایم  زا  ار  وا  هک  ، تبوبحم نیـشناج  ،و  تلوسر ردارب  ،و  تربمایپ زا  سپ  دوخ  قلخ  نیرتهب  تا و  هدـنب  ناـنمؤم  ریما  رب  تسرف 
مالـس ،و  تناگدیرفآ نایم  وت  مکح  ةدننکادج  ،و  تلدع هب  نید  مکاح  ، یتخیگنارب تیاهمایپ  هب  هک  یـسک  رب  ییامنهار  ،و  يدیزگرب

هک یناکاپ  نآ  ، وا زا  سپ  تنامرف  هب  ناگدننک  مایق  نانآ  ، شنادنزرف زا  ناماما  رب  تسرف  دورد  ایادخ  وا  رب  ادـخ  تاکرب  تمحر و  و 
ۀمه رب  وت  دورد  ) تناگدـنب يارب  ییاه  هناشن  ،و  تناگدـیرفآ رب  ناهاوگ  ،و  تزار ینابهگن  ،و  تنید يراـی  يارب  يدیدنـسپ  ار  ناـنآ 

رورـس ، ربمایپ زا  سپ  ، ادـخ نامرف  هب  هدـننک  ماـیق  ، ادـخ لوسر  ۀـفیلخ  نیـشناج و  ، بلاـط یبا  نب  یلع  ناـنمؤم  ریما  رب  مالـس  (، ناـشیا
ناـنز رورـس  (، داـب شنادـناخ  وا  رب  ادـخ  دورد  ) ادـخ لوـسر  رتـخد  همطاـف  رب  مالـس  ، داـب وا  رب  ادـخ  تاـکرب  تمحر و  نانیـشناج و 

ایبنا و رب  مالـس  ، هتفای هار  ناماما  رب  مالـس  ، ناگدـیرفآ ۀـمه  نایم  زا  تشهب  لها  ناناوج  ياقآ  ود  نیـسح  نسح و  رب  مالـس  ، ناـیناهج
تافـص ناگدـنراد  رب  مالـس  ، شقلخ نایم  زا  ادـخ  ۀّـصاخ  رب  مالـس  هدـش ، هدرپس  نانآ  هب  ادـخ  دـهع  هک  ناماما  رب  مالـس  ، نـالوسر

رب مالـس  ، دندیـسرت نانآ  سرت  اب  ،و  دندومن ینابیتشپ  ادخ  يایلوا  زا  ،و  دندرک مایق  قلخ  رما  هب  هک  نانآ  رب  نامیا  لها  مالـس  ، هتـسیاش
ناگتشرف
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ریما يا  وت  رب  مالـس  : وگب نک و  هلبق  هب  تشپ  ربق و  هب  ور  ، یتسیاب ربق  کیدزن  ات  ورب  سپ.ادخ  ۀتـسیاش  ناگدـنب  ام و  رب  مالـس  ، بّرقم
وت رب  مالس  ، ادخ تّجح  يا  وت  رب  مالس  ، ادخ ّیلو  يا  وت  رب  مالس  ، ادخ ةدیزگرب  يا  وت  رب  مالس  ، ادخ بوبحم  يا  وت  رب  مالـس  ، نانمؤم

نسح و ردپ  يا  وت  رب  مالـس  ، رادافو هزیکاپ  راگزیهرپ  راکوکین  نیـشناج  يا  وت  رب  مالـس  ، اوقت ۀناشن  يا  وت  رب  مالـس  ، تیاده ماما  يا 
،و نانمؤم نیرتهب  ،و  ازج زور  رواد  ،و  نایناهج راگدرورپ  نیما  ،و  نانیشناج رورس  يا  وت  رب  مالس  ، نید نوتـس  يا  وت  رب  مالـس  ، نیـسح

تّما هاوـخریخ  ،و  شملع نزخم  شیحو و  راد  هـنازخ  ناـیناهج و  راـگدرورپ  تـمکح  رد  اـیبنا و  داژن  زا  هدـیزگرب  ناقیّدــص  رورس 
رب هدـنرذگرد  ،و  شتعیرـش هب  هدـننک  توعد  ،و  شتّجح هب  يایوگ  ،و  شناج اب  وا  اـب  هدـننک  يدردـمه  ،و  شلوسر وریپ  شربماـیپ و 

شا يرادهگن  هچنآ  درک  يرادهگن  ،و  دناسر مدرم  هب  تشاد  هدهع  رب  تلوسر  زا  ار  هچنآ  هک  مهد  یم  تداهـش  نم  ایادـخ.شنیئآ 
تهار و رد  نانکـش  نامیپ  اب  ،و  تشاد اپرب  ار  تماـکحا  ،و  درک مارح  ار  تمارح  ،و  درک لـالح  ار  تلـالح  ، دوب هدـش  هتـساوخ  وا  زا 

شنزرس شنزرـس  وت  هار  رد  ،و  دوب وت  برق  ماقم  هدنیوج  ابیکـش و  ، درک داهج  تنامرف  زا  ناگتفر  نوریب  ،و  تتموکح رد  ناراکمتس 
نانیشناج تناگدیزگرب  ،و  تناتسود زا  یکی  رب  هک  يدرورد  نیرتهب  ، تسرف دورد  وا  رب  ایادخ  ، تفرگن يزیچ  هب  ار  ناگدننک 
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هفیلخ ،و  يداد رارق  تناگدـنب  ةدـهع  رب  ار  شتعیب  ،و  يدرک بجاو  ار  شتعاـطا  هک  تسوت  ّیلو  ربق  نیا  ایادخ.يداتـسرف  تناربماـیپ 
تیایلوا يارب  هچنآ  عمط  هب  نم  ، ییامن یم  رفیک  یهد و  یم  شاداپ  وا  ببس  هب  ،و  یشخب یم  ،و  ینک یم  هذخاؤم  وا  رطاخ  هب  هک  تا 
یکیدزن تهاگـشیپ و  هب  شا  هداعلا  قوف  تیعقوم  ،و  وت دزن  شا  هبترم  یگرزب  قح  هب  سپ  ، ما هدرک  وا  ترایز  گنهآ  يا  هدرک  اّیهم 

مرک و لـها  وـت  هک  یتـسرد  هب  ، ینآ ۀتـسیاش  وـت  هک  نک  ناـنچ  نم  اـب  ،و  تـسرف دورد  دّـمحم  نادـناخ  دّـمحم و  رب  ، وـت زا  شتلزنم 
( داب نانآ  رب  ادخ  دورد  ،) حون مدآ و  ترانک  رد  هدیمرآ  ود  رب  ،و  میالوم يا  وت  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  مالس و  ،و  یششخب

مدوصقم هب  ندیسررد  ، مراگدرورپ هب  وت  ۀلیسو  هب  ،و  تسوت رب  مدورد  ، میالوم يا  : وگب تسیاب و  رس  رانک  رد  سوبب و  ار  حیرض  سپ 
هب دشاب  یمن  دودرم  تفرعم  يور  زا  وت  ۀلیـسو  هب  راتـساوخ  ،و  تسین مورحم  وت  هب  لّسوتم  هک  مهد  یم  تداهـش  ،و  موش یم  لّسوتم 

ناسآ ،و  متاجاح ندـمآرب  رد  ، شاب نم  عیفـش  مراـگدرورپ  تراـگدرورپ و  ادـخ  وت  هاـگرد  هب  سپ  ، دوش هدروآرب  وا  تاـجاح  نیقی 
ترخآ رد  ، ما هتساوخ  ندرک  اطع  ،و  مرمع لوط  ،و  ما يزور  تعـسو  ،و  مهانگ شزرمآ  ،و  ما یتخـس  ندش  فرطرب  ،و  میاهراک ندش 
یباذع ، امن باذـع  ار  نانآ  و.نک  تنعل  ار  ناماما  نیـسح و  نسح و  نالتاق  ایادـخ.نک  تنعل  ار  نانمؤم  ریما  نالتاق  ایادـخ.میایند  و 

رطاخ هب  ، دشابن نآ  يارب  هزادنا  تّدم و  ندش و  عطق  هک  ، رایـسب یباذع  ، ینکن باذع  ار  نایناهج  زا  يدحا  هنوگ  نادـب  هک  ، كاندرد
هدرواـین دورف  تناگدـنب  زا  يدـحا  هـب  ار  نآ  هـک  ، نـک هداـمآ  یباذـع  ناـنآ  يارب  ،و  دـندرک تتموـکح  ناـیلاو  اـب  هـک  ییاهنیمـشد 

نالتاق رب  نک  دراو  ایادخ  ، یشاب

ص:540

 ( ناسآ شراگن  نانجلا (  حیتافم  دیدج  www.Ghaemiyeh.comبختنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1215زکرم  هحفص 627 

http://www.ghaemiyeh.com


رد هک  یناسک  نالتاق  رب  ،و  نیـسح نسح و  ناروای  نالتاق  رب  ،و  نیـسح نسح و  نالتاق  رب  نانمؤم و  ریما  نالتاق  رب  ،و  تلوسر ناروای 
کبـس اـهنآ  زا  باذـع  هـک  ، خزود هـقبط  نـیرت  تـسپ  رد  نادـنچ ، ود  ، كاـندرد یباذـع  ، هدـش هتــشک  دّـمحم  نادـناخ  تیـالو  هار 
ینالوط ییاوسر  ینامیشپ و  دننیبب  ،و  دنشاب هدنکفارـس  ناشراگدرورپ  هاگـشیپ  رد  هدش و  تنعل  دیماان و  اجنآ  رد  هک  یلاحرد  ، دوشن

رد ، راکشآ راکشآ  ،و  ناهنپ یناهنپ  رد  ار  نانآ  ایادخ.تا  هتـسیاش  ناگدنب  زا  نانآ  ناوریپ  تنالوسر و  ایبنا و  ترتع  لتق  رطاخ  هب  ار 
نم بوبحم  ار  ناـشهاگرارق  اـه و  هاـگترایز  ،و  هد رارق  قدـص  مدـق  نم  يارب  تیاـیلوا  ةراـبرد  ایادـخ.نک  تنعل  تنامـسآ  نیمز و 

هب تشپ  سوبب و  ار  حیرـض  سپ.نانابرهم  نیرت  نابرهم  يا  ، ترخآ ایند و  رد  ینادرگ  منانآ  وریپ  ،و  ینک مقحلم  ناـنآ  هب  اـت  ، نادرگ
: وگب تسیاب و  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ربق  بناج  هب  ور  هلبق و 

رورس ارهز  همطاف  رسپ  يا  وت  رب  مالس  ، نانمؤم ریما  رسپ  يا  وت  رب  مالـس  ، ادخ لوسر  رـسپ  يا  وت  رب  مالـس  ، هّللا دبع  ابا  يا  وت  رب  مالس 
یپ تبیصم  بحاص  يا  وت  رب  مالس  ، يراج کشا  ۀتـشک  يا  وت  رب  مالـس  ، هدش رگ  تیاده  ناماما  ردپ  يا  وت  رب  مالـس  ، نایناهج نانز 
مهد یم  تداهش  ، تنادنزرف لسن و  زا  ناماما  رب  وت و  رب  مالس  ، تردارب ردام و  رب  وت و  رب  مالس  ، تردپ ّدج و  رب  وت و  رب  مالس  ، یپرد

هک
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يارب یتربع  ار  تنادـنزرف  ردارب و  ،و  تّدـج ردـپ و  ار و  وت  ،و  ادومن حـضاو  وت  اب  ار  نآرق  ،و  درک كاپ  وت  ۀلیـسو  هب  ار  كاخ  ادـخ 
ياهدورد میامن  یم  وت  هّجوتم  ار  مالـس  ، باتک ناگدـننک  توالت  ،و  كاپ تنمیم و  اـب  ناردـپ  نادـنزرف  يا  ، داد رارق  درخ  ناـبحاص 
سپ.دشن دـیمان  زگره  ، دروآ وت  هب  هانپ  ،و  دـش وت  هب  کّسمتم  هکنآ  ، وت هاوخاوه  ار  مدرم  ياهلد  دـهد  رارق  ،و  وت رب  شمالـس  ادـخ و 

: وگب ،و  تسیاب اپ  نییاپ 

يوزارت رب  مالـس  ، نامحر ۀـملک  ،و  نامیا نید و  سییر  رب  مالـس  ، يردارب هب  هتفای  صاصتخا  ،و  توبن هارمه  ،و  ناـماما ردـپ  رب  مـالس 
شناد ثراو  و  نانمؤم ، ۀتسیاش  رب  مالس  ، لالز ياراوگ  ۀمـشچ  یقاس  ،و  لالجلا وذ  يادخ  ریـشمش  و  لاوحا ، ةدننکوروریز  لامعا و 
ماـقتنا ،و  شلماـک تمعن  ،و  ادـخ ياـسر  تّجح  رب  مالـس  ، ناـهن زار و  ةدنونـش  ،و  اوقت تخرد  رب  مالـس  ، ازج زور  مکاـح  ،و  ناربماـیپ

وا رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  ، كرـش رفک و  هیلع  از  شتآ  ۀیام  ،و  هاوخریخ ربهر  ،و  نازورف هراتـس  ،و  نشور هار  رب  مالـس.شا  هدنبوک 
شهاگدرپس ،و  شریزو نیـشناج  روای و  یلو و  ،و  تربمایپ ردارب  بلاط  یبا  نب  یلع  ناـنمؤم  ریما  تسرف  دورد  ایادـخ  : وگب سپ.داـب 

ةدنیادز ،و  شّتما رد  ار  وا  نیـشناج  شنید و  هب  هدننک  توعد  شناهرب و  هب  يایوگ  شتمکح و  ةزاورد  شزار و  هاگیاج  ،و  شـشناد
زا هودنا 
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ایادـخ.يداد رارق  یـسوم  زا  نوراه  هلزنم  هب  تربمایپ  زا  ار  وا  هکنآ  ، ناراکدـب غامد  ةدـنلام  كاخ  هب  ،و  نارفاـک ةدننکـش  ، شا هرهچ 
زا ،و  ار شا  هدـننکراوخ  نک  راوـخ  ،و  ار شا  هدـنهد  يراـی  نک  يراـی  ،و  ار شنمـشد  رادـب  نمـشد  ،و  ار شرادتـسود  رادـب  تسود 

تناربماـیپ نانیـشناج  زا  یـسک  رب  هک  يدورد  نیرترب  تسرف  دورد  وا  رب  ،و  دتـسیاب ربارب  رد  هـکره  نـک  تـنعل  ناینیـسپ  ناینیـشیپ و 
رد مالّسلا و  هیلع  حون  ترضح  مالّسلا و  هیلع  مدآ  ترضح  ترایز  يارب  درگرب  رس  بناج  هب  سپ.نایناهج  راگدرورپ  يا  يداتـسرف 

: وگب مدآ  ترضح  ترایز 

يا وت  رب  مالـس  ، ادخ نیما  يا  وت  رب  مالـس  ادـخ  ربمایپ  يا  وت  رب  مالـس  ، ادـخ بوبحم  يا  وت  رب  مالـس  ، ادـخ ةدـیزگرب  يا  وت  رب  مالس 
رب ادـخ  دورد  ،و  تلـسن نادـنزرف و  زا  ناکاپ  رب  ،و  تنت ناور و  رب  وت و  رب  مالـس  ، رـشب ردـپ  يا  وت  رب  مالـس  ، شنیمز رد  ادـخ  ۀـفیلخ 
يا وت  رب  مالس  : وگب زین  مالّسلا  هیلع  حون  ترایز  رد  و.داب  وت  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  ،و  دنکن هرامش  ار  نآ  ادخ  زج  هک  يدورد  ، وت

گرزب يا  وـت  رب  مالـس  ، ادـخ بوـبحم  يا  وـت  رب  مالــس  ، ادـخ ّیلو  يا  وـت  رب  مالــس  ، ادـخ ةدـیزگرب  يا  وـت  رب  مالــس  ، ادـخ ربماـیپ 
تمحر و تنادـنزرف و  زا  ناـکاپ  رب  ،و  تنت ناور و  رب  وت و  رب  ادـخ  مالـس  دورد و  ، شنیمز رد  ادـخ  نیما  يا  وـت  رب  مالـس  ، نـالوسر

ود مالّسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  يارب  تعکر  ود  ، ناوخب زامن  تعکر  شش  هاگآ.داب  وت  رب  ادخ  تاکرب 
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حیبـست ، زاـمن زا  سپ  )و  سی ) هکراـبم ةروس  ( دـمح ) ةروس زا  دـعب  مود  تعکر  رد  )و  نمحرلا ) ةروس ( دـمح ) ةروس زا  سپ  لّوا  تعکر 
: وگب ،و  نک اعد  دوخ  يارب  ،و  امن شزرمآ  بلط  ادخ  زا  سپس  وگب و  ار  مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترضح 

رورـس ،و  نانمؤم ریما  ، تلوسر ردارب  تا و  ّیلو  ، میالوم اقآ و  هب  نم  زا  يا  هیده  ناونع  هب  ، مدناوخ ار  زامن  تعکر  ود  نیا  نم  ایادـخ 
لوـبق نم  زا  ار  نآ  ،و  تسرف دورد  دّـمحم  نادـناخ  دّـمحم و  رب  سپ  (. شنادـناخ وا و  رب  ادـخ  دورد  ) بلاـط یبا  نب  یلع  ، نانیـشناج

ارچ ، يرادن یکیرـش  يا و  هناگی  ، مدرک هدجـس  عوکر و  ،و  مدناوخ زامن  وت  يارب  ایادـخ.ناراکوکین  شاداپ  هد  مشاداپ  نآ  رب  ،و  نک
دورد دّـمحم  نادـناخ  دّـمحم و  رب  ایادـخ.درادن  دوجو  وت  زج  يدوبعم  ، ادـخ ییوت  ، تسین وت  يارب  زج  دوجـس  عوـکر و  زاـمن و  هک 
حون مدآ و  هیده  ار  رگید  تعکر  راهچ  و.شکاپ  نادناخ  دّـمحم و  قح  هب  امرف ، اطع  ار  ما  هتـساوخ  ،و  نک لوبق  ار  مترایز  ،و  تسرف

وت ایادخ.مدرک  لّکوت  وت  رب  ،و  مدروآ هانپ  وت  هب  ،و  مدروآ يور  وت  هب  ایادخ  : وگب هدجس  رد  و  روآ ، اجب  رکش  ةدجس  سپـس  ، هدب رارق 
نم زا  يرتاـناد  ناـنآ  هب  نم  زا  ار  وت  ار  هچنآ  ،و  دـنک یمن  لوغـشم  هدرک و  لوغـشم  ارم  رکف  هچنآ  سپ  ، ینم دـیما  ناـنیمطا و  دروم 

تسرف و دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  ، تسین وت  زج  يدوبعم  ،و  تسا میظع  سب  تیانث  ،و  تسا زیزع  وت  هب  هدـنهانپ  ، نک تیافک 
نک کیدزن  ار  ناشراک  شیاشگ 

تهاگرد و هب  ما  يراز  ،و  تربارب رد  ما  يراوخ  هب  نک  محر  : وگب راذگب و  نیمز  رب  ار  تروص  تسار  فرط  سپ 
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زج يدوبعم  : وگب راذـگب و  نیمز  رب  ار  تروص  پچ  بناـج  هاـگنآ.میرک  يا  ، میرک يا  ، میرک يا  ، وت هب  نم  سنا  ،و  مدرم زا  مسرت  هب 
ود ار  نآ.تسا  كدـنا  ملمع  ایادـخ.مدرک  هدجـس  تیارب  یگدرب  یگدـنب و  باـب  زا  مراـگدرورپ  يا  ، یتسار هب  یتسار  هب  تسین  وت 

: وگب هبترم  دص  ورب و  هدجس  هب  سپ.میرک  يا  ، میرک يا  ، نادرگ نادنچ 

و تسا ، ناهانگ  شزرمآ  ياج  هک  نک  رافغتـسا  رایـسب  تسا و  اهـشهاوخ  نتـساوخ  لّحم  اجنیا  هک  ، شوکب ندرک  اعد  رد  »و  ارکـش »
: دنا هتفگ  وا  ریغ  زین  »و  رازم » باتک رد  سوواط  نبا  دّیس.تساهاعد  تباجتسا  ماقم  هک  ، هاوخب ادخ  زا  ار  دوخ  تاجاح 

: ناوخب ار  اعد  نیا  نآ  زا  دعب  ، بحتسم هچ  بجاو و  هچ  يروآ  یم  اج  هب  هک  يزامن  ره  یتسه  فجن  رد  هک  ینامز  ات 

متح هک  ییاضق  زا  ام  رب  هچنآ  سپ.تسین  وت  هب  زج  ییورین  شبنج و  ،و  تسین يا  هراچ  تیاـضق  تریدـقت و  تروتـسد و  زا  ایادـخ 
ییابیکـش نآ  ،و  دبوک مهرد  ار  نآ  ،و  دوش هریچ  نآ  رب  هک  نک  اطع  يربص  ام  هب  نآ  هارمه  ، يدومن رّدقم  هک  يریدـقت  زا  ای  ، يدرک

اهتمعن و يراوگرزب و  فرـش و  ییاقآ و  يرترب و  و.ام  تانـسح  رد  دوش  هدوزفا  هک  ، هد رارق  تناوضر  يوس  هب  یناـبدرن  ، اـم يارب  ار 
لّـضفت هک  یتلیـضف  زا  ،و  يدرک اـطع  هک  ییاـطع  زا  اـم  هب  هچنآ  ایادـخ.نکن  مـک  اـم  تانـسح  زا  ،و  ترخآ اـیند و  رد  اـم  تـمارک 

ار رکـش  نآ  ،و  دریگ ورف  ار  نآ  دوش و  هریچ  نآ  رب  هک  اـمرف  تمحرم  يرکـش  نآ  هارمه  هب  ، يدرک مرک  هک  یتـمارک  زا  اـی  ، يدومرف
ار نآ  ،و  هد رارق  ترخآ  ایند و  رد  تتمارک  ،و  اهتمعن فرـش و  ،و  ییاقآ تانـسح و  رد  هدـنربالاب  ،و  تناوضر رد  هدـنورالاب  ام ، يارب 

ییاوسر باذع و  يزوت و  هنیک  هنتف و  نایغط و  ربک و  هطقن  ام  يارب 
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دّـمحم و رب  ایادـخ  ، لامعا نازیم  یکبـس  ،و  هاگیاج يدـب  ،و  نابز شزغل  زا  ، میروآ یم  هاـنپ  وت  هب  ایادـخ.هدم  رارق  ترخآ  اـیند و  رد 
ام يرواد  ماگنه  ،و  هدم ناشن  ینامیشپ  ۀیام  ام  هب  ار  ناملامعا  ،و  ناسرب ام  هب  ندرم  رد  ار  ام  ياهیکین  ،و  تسرف دورد  دّمحم  نادناخ 

،و دنک تدای  هک  هد  رارق  يروط  ار  ام  ياهلد  ، مینک یم  تاقالم  وت  اب  هک  يزور  نآ  رد  ، زاسم اوسر  نامیاهیدب  هب  ،و  نکم راسمرش  ار 
نادناخ دّمحم و  رب  ،و  مینک تاقالم  ار  وت  هک  ینامز  ات  مه  نآ  ، دنیب یم  ار  وت  ییوگ  هک  نانچ  نآ  ، دسارهب وت  زا  ،و  دیامنن متـشومارف 

ياه هفرغ  ،و  یتشهب ياه  هفرغ  ار  ام  تاجرد  ،و  تاجرد ار  ام  ياهیبوخ  ،و  نک اهیبوخ  هب  لیدبت  ار  ام  ياهیدب  ،و  تسرف دورد  دّمحم 
دورد دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  ایادخ.يدرک  متح  دوخ  رب  هک  یتعسو  زا  ، هد تعسو  نامناتـسدیهت  هب  ایادخ.نادرگ  هبترمدنلب  ار  ام 

ار ام  هک  ینامز  [ شزرمآ [و  تمارک هب  زاب  يراد و  نام  هدـنز  ات  تمارک  هب  يراد و  نامیقاب  ات  راذـگ  ّتنم  تیادـه  هب  ام  رب  ،و  تسرف
هب ،و  يدوـمرف ناـمفیلکت  هچنآ  هب  کـمک  ،و  يدوـمن يزور  هچنآ  رد  تکرب  ،و  هدـنام ناـمرمع  زا  هچنآ  رد  يادـهگن  هـب  ،و  یناریمب

ریگلفاغ نامیاهاطخ  هب  ،و  امنم هسیاقم  نام  ینادان  هب  ،و  نکم هذـخاؤم  ناممتـس  هب  ار  ام  يداد و  رارق  ام  ةدـهع  هب  هچنآ  هب  ییاجرباپ 
رارق راوخ  نامدوخ  دزن  رد  و  تمظع ، اـب  تهاگـشیپ  رد  ار  اـم  ،و  نادرگ تباـث  ناـمیاهلد  رد  مییوگ  یم  هک  يزیچ  نیرتهب  ،و  اـمرفم

یمشچ زا  ،و  ددرگن مار  هک  یلد  زا  مروآ  یم  هانپ  وت  هب  ،و  ازفیب تعفنم  اب  شناد  ام  هب  ،و  شخب نامدوس  یتخومآ  ام  هب  هچنآ  زا  ،و  هد
حابـصم ) باتک رد  دّیـس.ترخآ  ایند و  تسرپرـس  يا  ، هد هانپ  اهبوشآ  يدـب  زا  ار  ام  ، دوشن هتفریذـپ  هک  يزامن  زا  ،و  دزیرن کـشا  هک 

زامن لابند  هب  تسا  بحتسم  هک  يرگید  ياعد  : تسا هدومرف  ( رئازلا
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ياعد نامه  اعد  نیا  : دیوگ ریقف  ، رخآ ات  « نیّرطضملا هوعد  بیجم  ای  هللا  ای  هللا  ای  هللا  ای  :» دوش هدناوخ  مالّسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  ترایز 
[. هحفص 710 ] دمآ دهاوخ  هّللا  ءاشنا  اروشاع  ترایز  لیذ  رد  ،و  هدش فورعم  همقلع  ياعد  هب  هک  تسا  ناوفص 

« كردتسم »و« لئاسو » باتک رد  تسا و  بحتسم  مالّسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  ربق  رانک  ادهّـشلادّیس  ترـضح  رّهطم  رـس  ترایز  هک  نادب 
كرابم رـس  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  هدرک  لقن  يدهـشم  نب  دّمحم  « رازم » باتک زا  كردتـسم  رد.دنا  هدز  مقر  نآ  يارب  یلـصف 
: تسا نیا  ترایز  نآ  ،و  دناوخ زامن  تعکر  راهچ  ،و  درک ترایز  مالّسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  رس  دزن  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما 

وت رب  مالس  ، نایناهج نانز  رورس  ، هرهاط ۀقیدص  رسپ  يا  وت  رب  مالس  ، نانمؤم ریما  رسپ  يا  وت  رب  مالس  ، ادخ لوسر  رسپ  يا  وت  رب  مالس 
،و یتخادرپ ار  تاکز  ،و  یتشاد اپرب  ار  زامن  هک  مهد  یم  تداهـش  ، داب وت  رب  ادـخ  تاکرب  تمحر و  هّللا و  دـبع  ابا  يا  ، نم يالوم  يا 

داـهج ادــخ  هار  رد  ،و  يدروآ اـجب  ار  شتوـالت  قـح  يدرک و  توـالت  ار  نآرق  ،و  يدوـمن یهن  یتـشز  زا  ،و  يدرک رما  فورعم  هـب 
ات ، یتشاذـگ قح  باسح  هب  ار  تلمع  هک  یلاحرد  ، يدرک ربص  نانمـشد  رازآ  رب  ، ادـخ بنج  رد  ،و  يدومن ادا  ار  داهج  قح  ،و  يدرک

،و دندومن غیرد  تا  يرای  زا  هک  نانآ  ،و  دندیگنج وت  اب  ،و  دندیزرو تفلاخم  وت  اب  هک  یناسک  مهد  یم  تداهش  و  دیسر ، ارف  تگرم 
ناگتشذگ زا  ار  امش  رب  ناراکمتس  ادخ  ، تسب ارتفا  هک  یسک  دش  راکنایز  ،و  دنتسه نوعلم  یّما  ربمایپ  نابز  رب  ، دنتشک ار  وت  هک  نانآ 

لاح رد  ، ادخ لوسر  رـسپ  يا  مدمآ  ترـضحم  هب  میالوم  يا  ، دزاس نادنچ  ود  نانآ  رب  ار  كاندرد  باذع  و  دنک ، تنعل  ناگدـنیآ  و 
یتسه نآ  رب  هک  یتیاده  هب  ، مشاب یم  تنانمشد  نمشد  ،و  تناتسود رادتسود  ، تّقح هب  فراع  و  ترایز ،
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.نک تعافش  تراگدرورپ  دزن  ارم  سپ  ، میانشآ دندرک  تفلاخم  وت  اب  هک  یناسک  یهارمگ  هب  ،و  میانیب

: هدرک تیاور  يدهشم  نب  دّمحم  خیش  اریز  ، تسا بسانم  دنناوخب  هناّنح  دجسم  رد  ار  ترایز  نیمه  رگا  : دیوگ فلؤم 

زاـمن تـعکر  راـهچ  درک و  تراـیز  تروـص  نـیا  هـب  هناـّنح  دجـسم  رد  ار  مالـّـسلا  هـیلع  نیــسح  ماـما  ، مالـّـسلا هـیلع  قداـص  ماـما 
دّیس ترضح  رّونم  رس  هک  تسا  هدیسر  ثیدح  رد  تسا و  فرشا  فجن  ۀفیرـش  دجاسم  زا  هناّنح  دجـسم  هک  دنامن  هدیـشوپ.دناوخ 

ترـضح نآ  زا  ، دـناوخ زامن  تعکر  ود  اجنآ  رد  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هک  تسا  یتیاور  رد  تساـجنآ و  مالّـسلا  هیلع  ءادهّـشلا 
البرک زا  رگـشل  یتـقو  هک  ، تسا مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  مّدـج  رّهطم  رـس  ّلـحم  نیا  : دوـمرف ؟ تسا يزاـمن  هـچ  نـیا  : دندیـسرپ

: ناوخب ار  اعد  نیا  اجنیا  رد  : هدش تیاور  ترضح  نآ  زا  دندرب و  دایز  نب  هّللا  دیبع  دزن  هب  سپس  ، دنداهن اجنیا  رد  ار  نآ  ، دنتشگرب

هدننکداجیا وت  هچنآ  ، دنامب هدیشوپ  هنوگچ  ،و  تسین هدیشوپ  وت  رب  مراک  زا  يزیچ  ،و  يونش یم  ار  ممالک  ،و  ینیب یم  ار  میاج  ایادخ 
لّسوتم تلوسر  نیشناج  هب  میوج و  یم  تعافش  تمحر  ربمایپ  تربمایپ  زا  ، ما هدمآ  تهاگـشیپ  هب  کنیا  ، یتسه شا  هدنروآدیدپ  و 

.مراد ار  ترخآ  ایند و  رد  شزرمآ  تیاده و  مدق و  تابث  تساوخرد  وت  زا  اوشیپ  ود  نآ  ّقح  هب  ، متسه

«...[ هّللا نیما  » هب فورعم  ترایز  : مّود ترایز  ]

لقن حـیباصم  یتراـیز و  ياـهباتک  ماـمت  رد  دــشاب و  یم  راـبتعا  تیاـهن  رد  هـک  تـسا  « هـّللا نـیما  » هـب فورعم  تراـیز  : مّود تراـیز 
نآ رب  همئا  ياه  هضور  مامت  رد  دـیاب  تسا و  تارایز  نیرتهب  زا  دنـس  نتم و  تهج  زا  ترایز  نیا  : هدومرف ( هر ) یـسلجم ۀـمّالع.هدش 
هیلع نیدـباعلا  نیز  ترـضح  : هدـش تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ، رباج زا  ربتعم  ياهدنـس  هب  ترایز  نیا  ةراـبرد  ، دـنیامن تبظاوم 
نیما يا  وت  رب  مالس  : تفگ نینچ  تسیرگ و  داتسیا و  ترـضح  نآ  ربق  رانک  رد  ،و  دمآ مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترایز  هب  مالّـسلا 

مالـسلا ،» دوش هدناوخ  رگید  ماما  يارب  ترایز  نیا  رگا  ] نانمؤم ریما  يا  وت  رب  مالـس  ، شناگدـنب رب  وا  تّجح  ،و  شنیمز يور  رب  ادـخ 
فلؤم دوش  یمن  هتفگ  « نینمؤملا ریما  ای  کیلع 
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رب ادخ  دورد  ) شربمایپ ياهـشور  ،و  يدومن لمع  شباتک  هب  ،و  يدرک داهج  دیاب  هک  نانچ  نآ  ادـخ  هار  رد  وت  هک  مهد  یم  تداهش 
تنانمـشد ،و  دومن حور  ضبق  دوخ  بناج  هب  ار  وت  شتارایتخا  اب  ،و  دناوخ شراوج  هب  ار  وت  ادـخ  ات  ، يدرک يوریپ  ار  شنادـناخ ) وا 

ربارب رد  مارآ  ار  مــسفن  هد  رارق  ایادــخ.شتاقولخم  ۀــمه  رب  اــسر  ياــهتجح  زا  تــسار  وــت  هــچنآ  اــب  ، درک تــجح  هــب  مزلم  ار 
لوزن رب  ابیکش  ، تنامسآ نیمز و  رد  بوبحم  ، تناتـسود ةدیزگرب  هب  قشاع  ، تیاعد رکذ و  هب  صیرح  ، تتواضق هب  دونـشخ  ، تریدقت

زور يارب  اوـقت  ةدـنریگرب  هشوـت  ، ترادـید يداـش  هب  قاتـشم  ، تیاـهاطع لـماک  ةدـننکدای  ، تیاـهتمعن ینوزف  رب  راذگـساپس  ، تیـالب
ربق رب  ار  دوخ  كرابم  يور  سپ.تیانث  ساپـس و  هب  ایند  زا  لفاغ  ، تنانمـشد قالخا  زا  هدـننکادج  ، تیایلوا ياهـشور  وریپ  ، تشاداـپ
ياه هناشن  ،و  تسا نایامن  تهاگرد  هب  ناقاتـشم  ياه  هار  ،و  تسوت يوس  هب  نادرگرـس  ، ناـنتورف ياـهلد  يادـخ  : تفگ تشاذـگ و 

هب تباجا  ياهرد  ،و  تسا دنلب  وت  بناج  هب  ناگدنناوخ  يادص  ،و  تسا ناساره  وت  زا  نافراع  ياهلد  ،و  تسادـیپ تا  يوک  نادـصاق 
کـشا و  تسا ، هتفریذپ  تشگزاب  وت  يوس  هب  هک  یـسک  ۀبوت  ،و  تسا باجتـسم  درک  تاجانم  وت  اب  هکنآ  ياعد  ،و  هدوشگ ناشیور 

يارب کـمک  ،و  تسا هداـمآ  تساوخ  داـیرف  وت  زا  هک  یـسک  يارب  یـسردایرف  ،و  تسا محر  دروم  درک  هیرگ  وت  سرت  زا  هک  یـسک 
زا هکنآ  شزغل  ،و  هدش افو  تناگدنب  يارب  تیاه  هدعو  ،و  تسا ناگیار  تساوخ  کمک  وت  زا  هک  یسک 
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تاقولخم يوس  هب  وت  بناج  زا  تیاهیزور  ،و  تسا ظوفحم  وت  دزن  ناگدننک  لمع  لامعا  ،و  هدـش هتفرگ  هدـیدان  تساوخ  شزوپ  وت 
وت دزن  قلخ  تاجاح  ،و  تسا هدـیزرمآ  ناـیوج  شزرمآ  ناـهانگ  ،و  تسا هتـسویپ  ناـشیوس  هب  نوزف  ياـه  هرهب  ،و  تسا هدـنیآ  دورف 

ماعط ناگدنهاوخ  ياه  هرفـس  ،و  تسا یپایپ  نوزفا  تادیاع  ،و  تسا هتـشگ  لماک  وت  شیپ  ، ناراتـساوخ ياه  هزیاج  ،و  تسا هدروآرب 
قح هب  ، نک عمج  میایلوا  نم و  نیب  ،و  ریذـپب ار  مشیاتـس  ،و  نک باجتـسم  ار  میاعد  ایادـخ.تسا  زیربل  ناگنـشت  ياهـضوح  ،و  هداـمآ

رد.متماـقا ّلـحم  هاگتـشگزاب و  رد  ینم  دـیما  فدـه  وزرآ و  تیاـهن  تـمعن و  یلو  وـت  ، نیـسح نـسح و  همطاـف و  یلع و  دّـمحم و 
نامنانمـشد ، زرمایب ار  نامناتـسود  ، ینم يالوم  اقآ و  دوبعم و  وت  : تسا هدمآ  تالمج  نیا  ترایز  نتم  زا  سپ  « تارایزلا لماک  » باتک

رت تسپ  ار  نآ  نازغلب و  ار  لطاب  ۀـملک  ،و  نک رترب  ار  نآ  نایامن و و  ار  قح  ۀـملک  ،و  نادرگ ناشلفاغ  اـم  رازآ  زا  ،و  رادزاـب اـم  زا  ار 
نینمؤملا ریما  ربق  رانک  رد  ار  اعد  ترایز و  نیا  ام  نایعیش  زا  هکره  : دومرف مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هاگنآ  ییاناوت  زیچ  ره  رب  وت  ، هد رارق 

درب و الاب  رون  زا  يا  همان  رد  ار  وا  ياعد  ترایز و  نیا  یلاـعت  قح  هتبلا  ، دـناوخب مالّـسلا  مهیلع  همئا  زا  یکی  ربق  دزن  اـی  ، مالّـسلا هیلع 
میلـست ( جـع ) دّـمحم لآ  مئاـق  هب  اـت  ، دـشاب ظوـفحم  تروـص  نیا  هب  دـنزب و  نآ  رب  ار  هلآ  هیلع و  هـّللا و  یّلـص  دّـمحم  ترـضح  رهم 

.یلاعت هّللا  ءاش  نا  دیامن  لابقتسا  تمارک  ّتیحت و  تراشب و  هب  ار  شبحاص  سپ  ، دننک

تارایز زا  مه  ،و  ریدغ زور  ۀصوصخم  تارایز  زا  مه  ،و  دـیآ یم  باسح  هب  هقلطم  تارایز  زا  مه  هفیرـش  ترایز  نیا  : دـیوگ ّفلؤم 
.دوش یم  هدناوخ  همئا  ۀسدقم  تاضور  عیمج  رد  هک  ، هعماج

[ ...تسا هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  لاّمج  ناوفص  هک  یترایز  : موس ترایز  ]

دزن هک  ینامز  رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  اب  نوچ  : هدرک تیاور  لاّمج  ناوفص  زا  سوواط  نب  میرکلا  دبع  دّیس  : موس ترایز 
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هیلع نینمؤملا  ریما  مّدـج  ربق  کیدزن  هقطنم  هک  ناـباوخب  ار  رتش  ناوفـص  يا  : دومرف ، میدـش هفوک  دراو  دـنتفر  یم  یقیناود  رفعج  وبا 
نینچ زین  وت  : دـندومرف ،و  دـندومن هنهرب  ار  كرابم  ياـپ  ،و  دـنداد رییغت  ار  هماـج  ،و  دـندرک لـسغ  ،و  دـندش هداـیپ  سپ  ، تسا مالّـسلا 

هک یماگ  ره  ددع  هب  وت  يارب  ادخ  هک  ، زادنا ریز  هب  ار  رس  ،و  رادرب هاتوک  ار  اهماگ  : دندومرف ،و  دندش هناور  فجن  بناج  هب  سپ  ، نک
تجاح رازه  دص  ،و  درب یم  الاب  تیارب  هجرد  رازه  دص  ،و  دنک یم  وحم  هانگ  رازه  دص  ،و  دسیون یم  هنـسح  رازه  دص  ، يراد یم  رب 

دنتفر یم  ترضح  سپ  ، دیامن یم  تبث  ، دشاب هدیسر  لتق  هب  ای  ، دشاب هدوب  هک  دیهـش  قیدص و  ره  باوث  وت  يارب  ،و  دروآ یمرب  وت  زا 
بناج هب  سپ  ، میدیـسر اهلت  هب  ات  ، میدومن یم  ادخ  لیلهت  هیزنت و  حیبست و  ،و  نت لد و  شمارآ  اب  ، متفر یم  ترـضح  نآ  اب  زین  نم  و 
يربـق رثا  مدرک  وجتـسج  ، نک وجتـسج  : دـندومرف دندیـشک و  یطخ  دنتـشاد  تسد  رد  هک  یبوـچ  هـب  ،و  دـندرک رظن  پـچ  تـسار و 

نیـشناج يا  وت  رب  مالـس  : داد همادا  نینچ  »و  نوعجار هیلا  انا  هّلل و  انا   » تفگ دـش و  يراج  شکرابم  ةرهچ  هب  هدـید  کشا  سپ  ، متفای
نیشناج يا  وت  رب  مالس  ، كاپ راکوکین  يا  وت  رب  مالـس  دیـشر ، قیّدص  يا  وت  رب  مالـس  ، گرزب ربخ  يا  وت  رب  مالـس  ، اوقت اب  راکوکین 

صلاخ ّصاخ و  ةدـنب  بوبحم و  وت  هک  مهد  یم  تداهـش  ، قلخ ۀـمه  رب  ادـخ  ةدـیزگرب  يا  وت  رب  مالـس  ، نایناهج راـگدرورپ  لوسر 
.ادخ یحو  راد  ۀنازخ  ملع و  ۀنیجنگ  زار و  هاگیاج  ،و  ادخ یلو  يا  وت  رب  مالس  ، ییادخ

: دنتفگ هدنابسچ و  ربق  هب  ار  دوخ  سپس 

ردپ و ، ماقم ةزاورد  يا  تیادف  مردام  ردپ و  ، نانمـشد رب  عطاق  تّجح  يا  تیادف  مردام  ردپ و  ، نانمؤم ریما  يا  تیادف  مردام  ردـپ و 
وا رب  ادخ  دورد  ) ادخ لوسر  ادخ و  زا  ار  هچنآ  وت  هک  مهد  یم  تداهش  ، ادخ لماک  رون  يا  تیادف  مردام 
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وت هب  هچنآ  ،و  يدرک تیاعر  وب  هدش  هتـساوخ  وت  زا  شا  يرادـهگن  هچنآ  ،و  يدـناسر یلماک  روط  هب  یتشاد  هدـهع  رب  ( شنادـناخ و 
دودح زا  ،و  یتشاد اپب  ار  ادخ  ماکحا  ،و  یتخاس مارح  ار  ادـخ  مارح  ،و  يدرک لالح  ار  ادـخ  لالح  ،و  يدومن ظفح  دوب  هدـش  هدرپس 

ترـضح هاگنآ.وت  زا  دعب  ناماما  رب  ،و  وت رب  ادخ  دورد  ، دیـسر ارف  تگرم  ات  ، يدرک یگدنب  هناصلاخ  ار  ادـخ  ،و  يدرکن زواجت  ادـخ 
ریما ، ترایز نیا  هب  هکره  ناوفـص  يا  : دومرف و  دراذـگ ، زامن  تعکر  دـنچ  ترـضح  نآ  رـس  يالاب  تساخرب و  مالّـسلا  هیلع  قداـص 

شلمع هدـیزرمآ و  شناهانگ  هک  یلاحرد  ددرگزاب  شلها  يوس  هب  ، دروآ اجب  ار  زاـمن  نیا  ،و  دـنک تراـیز  ار  مالّـسلا  هیلع  ناـنمؤم 
بّجعت اب  ناوفـص  ، دوش هتـشون  دشاب  هدرک  ترایز  ار  ترـضح  نآ  هکئالم  زا  هکره  باوث  وا  يارب  ،و  دشاب هدـش  هدیدنـسپ  لوبقم و 
ترایز ار  ترـضح  نآ  هکئالم  زا  هلیبق  داتفه  یبش  ره  رد  يرآ  : دومرف !!؟ دنک ترایز  ار  ترـضح  نآ  هکئالم  زا  هکره  باوث  : تفگ
نوریب يانثا  رد  ،و  دندش جراخ  تشپ  هب  ربق  هب  ور  ترـضح  نآ  سپ  ، کلم رازه  دص  : دومرف ؟ دـندادعت هچ  هلیبق  ره  : دیـسرپ.دننک یم 

نم يزور  ،و  دـهدن رارق  وـت  زا  نـم  تراـیز  نـیرخآ  ار  تراـیز  نـیا  ادـخ  ، مکاـپ هزیکاـپ و  يا  ، میاـقآ يا  ، مّدـج يا  : دـنتفگ ندـمآ 
ار وت  هک  یناگتـشرف  رب  وت و  رب  ادـخ  دورد  ، ار تنادـنزرف  زا  ناکین  اب  ،و  وت اب  ندوب  ،و  تمرح رد  ندـنام  تیوس و  هب  تشگزاب  ، دـنک
هب ار  ربق  نیا  ،و  منک ربخ  هفوک  لـها  زا  ار  دوخ  باحـصا  دـیهد  یم  هزاـجا  مدرک  ضرع  ترـضح  هب  : تفگ ناوفـص.دنا  هتفرگ  ربرد 

.مدومن حالصا  تّمرم و  نآ  اب  ار  ربق  هک  ، دندرک تیانع  نم  هب  دنچ  یمهرد  ،و  يرآ : دومرف ، مهد ناشن  ناشیا 

[ ...تسا هدش  تیاور  ناشراوگرزب  ردپ  هاره  هب  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هک  یترایز  : مراهچ ترایز  ]

هدش تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  ام  يالوم  زا  هک  هدرک  لقن  « میدق رازم  » زا « لئاسولا كردتسم  » باتک رد  : مراهچ ترایز 
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ناماما و ردـپ  رب  مالـس  تفگ : تسیرگ و  داتـسیا و  رّهطم  ربق  دزن  ردـپ  ، میتفر فجن  رد  نینمؤملا  ریما  مّدـج  ربق  ترایز  هب  مردـپ  اـب 
لها ۀتـسیاش  رب  مالـس  ، یگرزب ياراد  يادـخ  ریـشمش  ،و  لامعا يوزارت  ،و  نامیا سیئر  رب  مالـس  ، يردارب هب  ّصاـخ  ،و  تّوبن تسود 
ماقتنا ،و  وا لماک  تمعن  ،و  ادـخ ياسر  تّجح  رب  مالـس  اوقت ، تخرد  رب  مالـس  ، ازج زور  رد  مکاـح  ، ناربماـیپ شناد  ثراو  ،و  ناـمیا

هلیسو و ییوت  تفگ  سپس.داب  وا  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  ،و  هاوخریخ ياوشیپ  ،و  نازورف هراتس  ،و  نشور هار  رب  مالـس  ، شا هدنبوک 
ندروآ رب  رد  یگداتسیا  رد  شاب  نم  عیفش  سپ  ، لج ّزع و  يادخ  هاگرد  هب  يدنموزرآ  یتسود و  قح  تسارم  ،و  ادخ يوس  هب  مببس 

هب ، ما هتساوخ  هچنآ  ۀمه  ندروآ  تسدب  ،و  نادرگزاب ّتیقّفوم  اب  هاگیاج  نیا  زا  ارم  ،و  تسا شتآ  زا  ما  يدازآ  تجاح  نآ  ،و  متجاح
هب ار  اهنیا  ۀـمه  ،و  نک مبیـصن  رترب  یبدا  ،و  رایـسب یلمع  ،و  كاپ یلد  ،و  زاـتمم يزغم  لـماک و  یلقع  ایادـخ.شتردق  تمحر و  قح 

.نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  تا  ینابرهم  هب  ، منایز رب  هن  هد  رارق  نم  دوس 

[ ...هدرک تیاور  مالّسلا  هیلع  يداه  ترضح  زا  ینیلک  خیش  هک  یترایز  : مجنپ ترایز  ]

وت ، ادخ یلو  يا  وت  رب  مالس  ییوگ : یم  نانمؤم  ریما  ربق  دزن  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  يداه  ترـضح  زا  ینیلک  خیـش  : مجنپ ترایز 
بصغ شّقح  هک  یسک  نیتسخن  ،و  يا هدیدمتس  نیتسخن 

ص:553

 ( ناسآ شراگن  نانجلا (  حیتافم  دیدج  www.Ghaemiyeh.comبختنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1215زکرم  هحفص 640 

http://www.ghaemiyeh.com


دیهـش هک  یلاحرد.يدرک  تاقالم  ار  ادـخ  وت  هک  مهد  یم  تداهـش  ، دیـسر تگرم  ات  یتشاذـگ  ادـخ  باسح  هب  دـیدرک  ربص  ، دـش
هب يانیب  و  تّقح ، هب  ياسانـش  ، مدمآ تیوس  هب  ، دنک هزات  ار  باذع  وا  رب  ،و  باذع عاونا  هب  ار  تا  هدنـشک  ادـخ  دـنک  باذـع  يدوب ،

ناهانگ ارم  ، ادخ یلو  يا  ، منک تاقالم  ار  مراگدرورپ  هدیقع  نیا  رب  هّللا  ءاش  نا  ، درک متـس  وت  هب  هکنآ  تنانمـشد و  اب  نمـشد  ، تنأش
قح وربآ و  ادـخ  هاگرد  هب  ار  وت  و  تسا ، یمولعم  هاگیاج  ادـخ  شیپ  ار  وت  هک  ، نک تعافـش  تراگدرورپ  دزن  نم  زا  ، تسا يداـیز 

.ددنسپ وا  هک  یسک  يارب  زج  دننکن  تعافش  :و  تسا هدومرف  یلاعت  يادخ  ،و  تسا تعافش 

[ دنا هدرک  تیاور  املع  زا  یتعامج  هک  تسا  یترایز  : مشش ترایز  ]

هدوـمرف هک  ، تسا يدهـشم  نبا  دّـمحم  خیـش  : اـهنآ ۀـلمج  زا  ، دـنا هدرک  تیاور  اـملع  زا  یتعاـمج  هک  تسا  یتراـیز  : مشـش تراـیز 
بناج هب  نامباحصا  زا  یعمج  لاّمج و  ناوفـص  اب  : تفگ هک  تسا  هدرک  تیاور  هریمع  نب  فیـس  زا  ، یـسلایط دلاخ  نب  دّمحم  : تسا

دوخ يور  ناوفص  ، میدش غراف  ترایز  زا  نوچ  ، میدرک ترایز  ار  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  اجنآ  رد  ،و  میتفر نوریب  فجن 
نیا رد  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  منک  یم  تراـیز  : تفگ دـنادرگرب و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ترـضح  ربـق  بناـج  هـب  ار 
نیا هب  ترـضح  میدمآ و  اجنیا  هب  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  اب  : تفگ هاگنآ  ، مالّـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  رـس  يالاب  زا  ، ناکم

ار اعد  نیا  ،و  نک طبـض  ار  ترایز  نیا  ناوفـص  يا  : دومرف مهد و  یم  ماجنا  نم  هک  ، درک اعد  ،و  دناوخ زامن  دومن و  ترایز  تروص 
هکره هک  منماض  ادخ  رب  نم  هک  ، نک ترایز  تیفیک  نیا  هب  ار  مالّـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نمؤملا و  ریما  ترـضح  هشیمه  ،و  ناوخب

،و هدوـب رجا  اـب  شلمع  هتفریذـپ و  شتراـیز  ، رود زا  هاوـخ  کـیدزن و  زا  هاوـخ  ، دـناوخب ار  اـعد  نیا  ،و  دـنک تراـیز  نینچ  ار  ناـشیا 
رد ، ربخ نیا  ۀیقب  : دیوگ ّفلؤم.دوش  هدروآرب  دشاب  میظع  دنچره  شیاهتجاح  ،و  ددرگ هدیدنسپ  نانآ  دزن  ،و  دسرب ناشیا  هب  شمالس 

هّللا ءاش  نا  اروشاع  ترایز  رد  ناوفص  ياعد  ۀلابند  رد  لمع  نیا  لضف 
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: وگب تسیاب و  ترضح  نآ  ربق  هب  ور  : تسا تیفیک  نیا  هب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترایز  ،و  دمآ دهاوخ 

هب هدیزگرب و  ار  وا  ادخ  هک  یـسک  رب  مالـس  ، ادخ نیما  يا  وت  رب  مالـس  ، ادخ هدیزگرب  يا  وت  رب  مالـس  ، ادـخ هداتـسرف  يا  وت  رب  مالس 
،و دوش یناملظ  کیرات و  بش  ات  ، ادخ تسود  يا  وت  رب  مالـس  ، درک رایتخا  شناگدیرفآ  نایم  زا  ار  وا  ،و  دینادرگ شـصوصخم  دوخ 
تمحر و ،و  يا هدـنبات  دـباتب  ،و  ییایوگ ددرگ  ایوگ  ،و  یتکاس دوش  تکاـس  هک  هاـگنآ  اـت  وت  رب  مالـس  ، ددرگ ینارون  نشور و  زور 
یگنادرم و وکین و  بقانم  ،و  ناشخرد ياه  هقباس  ياراد  ، بلاط یبا  نب  یلع  نانمؤم  ریما  ام  يالوم  رب  مالـس  ، داب وت  رب  ادـخ  تاـکرب 
رب مالس.نیما  ياجرباپ  لوسر  ضوح  زا  ، ماج اب  نانمؤم  یقاس  ، هاپ تباث  ، گرزب يامزآروز  دربن ، تخس  ، رفک ياهرکـشل  ةدننکدوبان 

،و ناکرـشم ةدنـشک  ،و  ناتـسرپاتکی ریـش  ،و  نانمؤم نامرهق  رب  مالـس.اهاطع  تامارک و  ،و  هتـسویپ ياهناسحا  يرترب و  درخ و  ةدنراد 
لییاکیم هب  ،و  دومن شدییأت  لیئربج  هب  ادخ  هک  یسک  رب  مالس.داب  وا  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  ،و  نایلماع راگدرورپ  لوسر  نیشناج 

تیب لها  رب  وا و  رب  ادـخ  دورد  ، دومن اطع  وا  هب  تسا  ینـشور  مشچ  ۀـیام  ار  هچره  ،و  تخاس شبّرقم  ناهج  ود  رد  ،و  درک شکمک 
ام رب  ار  اهزامن  ،و  دندومن یهن  یتشز  زا  ،و  دندرک رما  فورعم  هب  هک  نانآ  ، هتفای هار  ناماما  رب  ،و  شا هدـیزگرب  نادـنزرف  رب  ،و  شکاپ

ةزور ،و  دندرک رما  تاکز  تخادرپ  هب  ار  ام  ،و  هدومرف بجاو 
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يا وت  رب  مالـس.نایوردیپس  ورـشیپ  ،و  نید سیئر  ،و  نینمؤـملا ریما  يا  وـت  رب  مالـس.دندناسانش  اـم  هب  ار  نآرق  تئارق  ناـضمر و  هاـم 
تمعن اسر و  تمکح  ،و  وا زار  ةدنرادهگن  ،و  اونـش شوگ  ،و  قح ةدوشگ  تسد  ،و  ادـخ ةدـنرگن  ةدـید  يا  وت  رب  مالـس  ، ادـخ هاگرد 

رب مالـس.ناکاپان  هیلع  شماقتنا  ناکین و  هب  ادخ  تمعن  رب  مالـس.خزود  تشهب و  ةدننک  شخب  رب  مالـس  ، شا هدـنبوک  رفیک  و  لماک ،
رب مالـس.شا  هریمخ  زا  هدش  هدیرفآ  ،و  شرتخد رـسمه  ،و  شیومع رـسپ  و  ادـخ ، لوسر  ردارب  رب  مالـس.هدیزگرب  ناراکزیهرپ  رورس 
رب مالـس.یهتنملا  هردس  رب  مالـس  یبوط  تخرد  رب  مالـس.یلع  نسحلا  وبا  رب  مالـس.هدیچ  ةویم  رب  مالـس  ، میرک ۀخاش  نیرید و  ۀشیر 

،و ادخ بیبح  دّمحم  ،و  ادخ حور  یـشیع  ،و  ادخ نخـسمه  یـسوم  و  ادخ ، تسود  میهاربا  ،و  ادـخ ربمایپ  حون  ،و  ادـخ ةدـیزگرب  مدآ 
ةراصع ،و  اهرون رون  رب  مالس.دنتسه  یناتسود  وکین  نانیا  ،و  ناگتـسیاش ،و  نادیهـش ،و  ناقیّدص ناربمایپ و  زا  دننانآ  نایم  هک  یناسک 
تاکرب تمحر و  ،و  وا ياجرب  اپ  فرط  ،و  ادخ مکحم  نامسیر  رب  مالس  راکوکین  ناماما  ردپ  رب  مالس.هدیزگرب  ياهرـصنع  ،و  ناکاپ
، شتمکح هب  يایوگ  ،و  شنیئآ تسرپرس  ،و  شنامرف هب  مکاح  ،و  نیشناج ،و  شنیمز يور  رب  ادخ  نیما  رب  مالس.داب  وا  رب  ادخ 
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ياه هناـشن  ،و  اـهلیلد بحاـص  رب  مالـس.ادخ  هدـمآ  نوریب  ماـین  زا  ریـشمش  ،و  لوتب رـسمه  ،و  لوسر ردارب  ، شنآرق هب  هدـننک  لـمع  و 
رد وا  : تسا هدوـمرف  هدرک و  رکذ  ار  وا  مکحم  تاـیآ  رد  ادـخ  هک  یـسک  نآ  ، اـهتکاله زا  شخب  ییاـهر  ،و  هریچ تازجعم  ،و  بلاـغ
وا رب  ادـخ  تاکرب  تمحر و  ،و  شیالاو فرط  ،و  وا نابات  ةرهچ  ،و  ادـخ ةدیدنـسپ  مان  رب  مالـس.تسا  میکح  ّیلع  ام  دزن  باتک  لصا 
رب ادخ  تاکرب  تمحر و  ،و  شنانیما صلاخ و  ناگدنب  ،و  شناگدیزگرب ادخ و  ناصاخ  شنانیشناج و  ،و  ادخ ياهتّجح  رب  مالـس.داب 
اب ،و  متـسود تناتـسود  اب  ،و  مفراع تّقح  هب  ،و  مرئاز هک  یلاحرد  شتّجح  ادـخ و  نیما  يا  ، نم يالوم  يا  مدرک  وت  دـصق  ، داـب ناـنآ 

مندش صالخ  رد  ، نک تعافش  تراگدرورپ  مراگدرورپ و  ادخ  دزن  ارم  سپ  ، میادخ هب  بّرقتم  تترایز  ۀلیسو  هب  ، منمشد تنانمـشد 
: وگب ،و  سوبب ار  نآ  ،و  نابسچب ربق  هب  ار  دوخ  سپ.ترخآ  ایند و  تاجاح  ، متاجاح ندش  هدروآرب  شتآ و  زا 

دهاش ،و  دنتسه وت  يرترب  هب  يایوگ  هک  نانآ  نانمؤم و  ریما  يا  ، دناوت میلست  ناشیاهلد  هب  هک  نانآ  شبّرقم و  ناگتـشرف  ادخ و  مالس 
كاپ و تنیط و  كاپ  وت  هک  مهد  یم  تداهش  ، داب وت  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  اهمالـس و  نیا  ، یقیّدص نیما و  قداص و  وت  هکنیا  رب 

ندناسر هب  ادخ  لوسر  ّیلو  ،و  ادخ ّیلو  يا  مهد  یم  تداهـش  وت  يارب  ، هزیکاپ كاپ و  تنیط و  كاپ  ناردام  ناردـپ و  زا  ، يا هزیکاپ 
،و وا تمحر  هاگرد  ،و  ادخ هتفیش  ییوت  هک  مهد  یم  تداهش  ،و  فیلکت يادا  قح و 
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ادـخ لوسر  ردارب  ادـخ و  ةدـنب  ،و  ییادـخ هار  وت  ،و  دـنیآ وا  يوس  هب  بناـج  نآ  زا  هک  یتـسه  وا  ةوـلج  ،و  ادـخ بوـبحم  وـت  هکنیا 
شتآ زا  ار  ما  يدازآ  تعافـش  هب  ، تعافـش رد  ماوت  هب  قاتـشم  میوج  بّرقت  ادـخ  هب  تترایز  ۀلیـسو  هب  اـت  مدـمآ  وت  يوس  هب  ، یتسه
مدروآ هانپ  وت  هب  راگدرورپ  تمحر  دیما  هب  ، منازیرگ ما  هدرک  راب  متـشپ  رب  هک  مناهانگ  زا  ، ما هدـنهانپ  خزود  زا  وت  هب  ، منک یم  بلط 

میارب ادخ  هاگشیپ  هب  نانمؤم  ریما  يا  ، دروآرب ار  متاجاح  ات  ، میوج بّرقت  ادخ  هب  ،و  میالوم يا  مهد  رارق  دوخ  عیفش  ار  وت  ات  ما  هدمآ 
هتفریذپ تعافـش  ،و  الاو نأش  گرزب و  یتلزنم  هدیدنـسپ و  ماقم  ادخ  دزن  وت  يارب  ،و  ماوت رئاز  مالغ و  ادـخ و  ةدـنب  نم  ، نک تعافش 

تـسد ،و  ترترادافو نیما  ،و  تا هدیدنـسپ  ةدنب  نانمؤم  ریما  رب  تسرف  دورد  ،و  تسرف دورد  دّمحم  نادـناخ  دّـمحم و  رب  ادـخ  ، تسا
نکر ،و  نانیـشناج رروس  ،و  تربکا قیّدص  و  مدرم ، رب  تتّجح  ،و  ترتوکین ۀملک  ،و  تیالاو ۀـیوس  ،و  ترترب تسد  ،و  تمکحم زیوآ 

هزیکاپ ، اهشزغل زا  كاپ  ، اهییاوران زا  موصعم  ، ناصلخم ماما  ناگتسیاش و  يادتقم  ،و  نید سیئر  ،و  نانمؤم ریما  ، ایفصا هاگ  هیکت  ،و  ایلوا
اب وا  هب  ةدـنهد  کمک  ،و  شهاگباوخ رد  ترجه  بش  ةدـناسر  حبـص  هب  ، تلوسر نیـشناج  و  تربمایپ ، ردارب  ، کش زا  هّزنم  ، بیع زا 

زا هودنا  ةدننک  فرطرب  ،و  شناجو لد 
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لمح ،و  شتّجح رب  یلیلد  ،و  شتّما رب  یهاوگ  شتلاـسر و  يارب  يا  هناـشن  ،و  شتّوـبن يارب  ، ریـشمش يداد  رارق  ار  وا  هکنآ  ، شا هرهچ 
،و شزار يارب  يرد  ،و  شرـس رب  یجاـت  ،و  شگنج يارب  ییورین  ،و  شتّلم يارب  ییاـمنهار  ،و  شناـج يارب  يرپس  ،و  شمچرپ ةدـننک 

شناج ،و  درک دوبان  تروتسد  هب  ار  رفک  ياهشترا  ،و  داد تسکش  وت  ةزاجا  هب  ار  كرش  هاپس  هک  ییاج  ات  ، شا يزوریپ  يارب  يدیلک 
رب مالس.راگدنام  یگشیمه و  يدورد  ، وا رب  ایادخ  تسرف  دورد  سپ  ، دومن تتعاط  فقو  ار  نآ  ،و  دیـشخب تلوسر  يدونـشخ  رد  ار 
هک تسا  یناهانگ  ادخ  نم و  نایم  هک  یتسرد  هب  ، ادخ زار  يا  ، ناکاپ ۀصالخ  يا  ، نیشناج رون  ،و  ناشخرد ةراتـس  ،و  ادخ ّیلو  يا  وت 

، تسناد نـیما  شزار  رب  ار  وـت  هـک  یـسک  قـح  هـب  سپ  ، وا يدونـشخ  زج  دـیآ  یمن  یگدوـشخب  اـهنآ  رب  ،و  هدرک نیگنـس  ار  متـشپ 
هانپو تشپ  راگزور  ثداوح  زا  ،و  هد هانپ  شتآ  زا  ،و  شاب عیفـش  ادـخ  هاـگرد  هب  ارم  ، تساوخرد وت  زا  ار  شناگدـنب  راـک  یتسرپرس 

.داب وت  رب  ادخ  دورد  ، متسه وت  رئاز  تسود و  ادخ و  ةدنب  نم  هک  شاب ،

: وگب نآ  زا  دعب  ،و  ناوخب یتساوخ  هک  اعد  ره  ،و  رآ ياج  هب  ترایز  زامن  تعکر  شش  سپ 

يوس هب  نک و  هراشا  سپ.تسا  یقاب  زور  بش و  ما و  یقاب  ات  ، داب وت  رب  ادخ  مالـس  هشیمه  ، نم بناج  زا  ، نانمؤم ریما  يا  وت  رب  مالس 
ود امـش  يوس  هب  رئاز  ، ادـخ لوسر  رـسپ  يا  وت  رب  مالـس  ، هّللا دـبع  ابا  يا  وت  رب  مالـس  : وگب وش و  هّجوتم  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق 

راگدرورپ ادخ  هب  لّسوتم  ، ما هدمآ  راوگرزب 
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ات ناوخب  و.مبلط  یم  تعافش  متجاح  نیا  رد  ادخ  هاگرد  هب  امش  ماقم  هب  ،و  میادخ هب  هجّوتم  امش  ۀلیسو  هب  ، متـسه امـش  راگدرورپ  و 
ةدـننک تباجا  يا  ادـخ ، يا  ، ادـخ يا  ، ادـخ يا  : ياـعد لوا  زا  ناوخب  نک و  هلبق  هب  ور  سپـس  بیجم  بیرق  ّهنا  ناوفـص  ياـعد  رخآ 
هشیدنا هتخادنا  ما  هشیدنا  هب  هچنآ  تیافک  متجاح و  ندروآرب  اب  نادرگزاب  ارم  ، ناکانهودنا هودنا  ةدننک  فرطرب  يا  ، ناراچان ياعد 

.نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  ، مترخآ ایند و  رما  زا  ، شا

: وگب نک و  مالّسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  ربق  بناج  هب  يور  سپ 

ترایز نیرخآ  ار  مترایز  نیا  ادخ  ، تسا یقاب  زور  بش و  و  ما ، هدنز  ات  نیسحلا  هّللا  دبع  یبا  رب  مالس  ،و  نانمؤم ریما  يا  وت  رب  مالس 
هب هک  تسا  ییاعد  نامه  ناوفـص  ياعد  هک  دش  رکذ  نیا  زا  شیپ  : دیوگ ّفلؤم.دزادنین  ییادـج  امـش  نم و  نیب  ،و  دـهدن رارق  امش 

.هّللا ءاش  نا  دیایب  ۀحفص 710] ] اروشاع زور  ترایز  رد  نآ  رکذ  هدش و  روهشم  همقلع  ياعد 

[ ...هدرک لقن  رئازلا  حابص  باتک  رد  سوواط  نبا  دّیس  هک  تسا  یترایز  : متفه ترایز  ]

دـصق ار  « مالّـسلا باـب  » هک تروـص  نیا  هب  هدرک  لـقن  « رئازلا حابـصم  » باـتک رد  سوواـط  نبا  دّیـس  هک  تسا  یتراـیز  : متفه تراـیز 
ربکا هّللا  هبترم  راهچ  یـس و  سپ  ، دوشیم هدید  اجنآ  زا  سّدقم  حیرـض  هک  تسا  نانمؤم  ریما  ۀسّدقم  ۀضور  هاگرد  مالـسلا  باب  ، نک

ۀمه شا و  هتسیاش  ناگدنب  ،و  شلسرم يایبنا  ،و  شبّرقم ناگتشرف  مالس  ادخ و  مالـس  هدب  همادا  تیفیک  نیا  هب  ار  ترایز  هاگنآ  ، وگب
مالس ، ادخ تسود  میهاربا  رب  مالس  ، ادخ ربمایپ  حون  رب  مالس  ، ادخ ةدیزگرب  مدآ  رب  مالس  ، نانمؤم ریما  يا  وت  رب  ناقیّدص  نادیهش و 
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مان رب  مالـس.داب  نانآ  رب  شتاـکرب  تمحر و  ،و  ادـخ بیبح  دّـمحم  رب  مالـس  ، ادـخ حور  یـسیع  رب  مالـس  ، ادـخ نخـسمه  یـسوم  رب 
تاکرب تمحر و  بلاط و  یبا  نب  یلع  نسحلا  وبا  رب  مالس  ، هدیزگرب ۀتساریپ  رب  مالس  ، شمیقتـسم هار  ،و  الاو لامج  ،و  ادخ ةدیدنـسپ 

جیوزت ،و  هبعک رد  هتفای  تدالو  رب  مالـس  ، نانز رورـس  هب  هتفای  صاصتخا  رب  مالـس  ، یمیمـص ناتـسود  صلاخ  رب  مالـس.داب  وا  رب  ادخ 
،و ضوح بحاص  رب  مالس  ، تفای تفارش  وا  هب  ینم  هّکم و  هک  یسک  رب  مالـس  ، رازراک نایم  رد  ادخ  ریـش  رب  مالـس  ، نامـسآ رد  هدش 

شناج ةدننکادف  ،و  ربمایپ رتسب  رد  ترجه  بش  ةدنناسر  حبـص  رب  مالـس  ، ابع لها  رفن  نینمجنپ  رب  مالـس  ، دـیحوت مچرپ  ةدـننک  لمح 
ناشراغ رد  فهک  باحصا  اب  يوگنخس  رب  مالس  ، اوه هب  نآ  ةدننک  باترپ  ،و  ربیخ رد  ةدننکرب  مالس  ، نانمـشد ربارب  رد  وا  ناج  يارب 
شندنک زا  دنمونت  نادرم  هک  ، تخـس گنـس  ةدننکرب  مالـس  ، هایگو بآ  یب  نابایب  رد  هاچ  بآ  ةدنناشوج  رب  مالـس  ناربمایپ  نابز  هب 

اب ةدـننکوگتفگ  گرگ و  هب  ةدـننک  باطخ  رب  مالـس  ، ناحیـصف نابز  اب  هفوک  ربنم  يالاب  اهدژا  اب  يوگنخـس  رب  مالـس  ، دـندش زجاـع 
،و تمایق زور  رد  تعافـش  بحاص  رب  مالـس  ، دوب هدـش  هّکت  هّکت  یگنهک  يور  زا  اهناوختـسا  هک  یلاحرد  ، ناورهن رد  هدرم  ۀـمجمج 

تمحر
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تمکح و هب  يایوگ  ،و  هریچ ةزجعم  بحاص  رب  مالـس  ، تدابع بارحم  اب  نامیپ  مه  ، هزیکاـپ ماـما  رب  مالـس.داب  وا  رب  ادـخ  تاـکرب  و 
وا يارب  باتفآ  هک  یسک  رب  مالـس  ، تسوا شیپ  باتک  لصا  ،و  تسوا دزن  هباشتم  مکحم و  لیوأت  هک  یـسک  رب  مالـس  ، تسرد نخس 

کـش نودـب  هک  یـسک  رب  مالـس  ، هودـنا تدابع و  هب  کیرات  بش  ةدـنراد  هدـنز  رب  مالـس  ، دوب هدرک  بورغ  هک  یماگنه  ، تشگزاب
رورــس رب  مالــس  ، ناـنمؤم ریما  رب  مالــس  ، داــب وا  رب  ادــخ  تاــکرب  تـمحر و  ،و  درک باــطخ  نینمؤـملا  ریما  بـقل  هـب  وا  لــییربج 
اهگنج رد  شتالمح  زا  نامـسآ  تفه  ناگتـشرف  هک  یـسک  رب  مالـس  ، تازجعم بحاص  رب  مالـس  ، نایاقآ ياـقآ  رب  مالـس  ، نانیـشناج

ةدـنامرف رب  مالـس  ، داد اه  هقدـص  شناـهنپ  راـتفگ  شیپاـشیپ  ،و  درک یناـهنپ  يوگتفگ  ربماـیپ  اـب  هک  یـسک  رب  مالـس  ، دـندرک بّجعت 
دیـشروخ هک  یـسک  رب  مالـس  اهیکیرات  رد  ادخ  رون  رب  مالـس  ، اهنابایب گرگ  هب  هدـننک  باطخ  رب  مالـس  اهگنج  بحاص  ،و  اهرگـشل

رب مالـس  ، نانمؤم ریما  رب  مالـس  داـب ، وا  رب  ادـخ  تاـکرب  تمحر و  ،و  درک ادا  ار  شا  هتفر  تسد  زا  زاـمن  هجیتن  رد  ، تشگزاـب شیارب 
رب مالـس  ، نانمؤم رادهگن  رب  مالـس  ، نید سیئر  رب  مالـس  ، ایبنا شناد  ثراو  رب  مالـس  ، ناراگزیهرپ ياوشیپ  رب  مالـس  ، نانیـشناج رورس 

مالس.داب وا  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  ،و  قدص لها  يادتقم 
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ربمایپ رضوح  زا  شناتسود  یقاس  رب  مالس  ، راقفلا وذ  ریشمش  هب  هتفای  صاصتخا  رب  مالـس  ، كاپ ناماما  ردپ  رب  مالـس  ، ناکین تّجح  رب 
شّقح رد  ادخ  هک  یـسک  رب  مالـس  ، گرزب ربخ  رب  مالـس  ، دیآرد مه  یپ  زا  زور  بش و  ات  ( داب شنادـناخ  وا و  رب  ادـخ  دورد  ،) راتخم

تاروت و رد  هدش  فصو  رب  مالس  ، ادخ تسار  هار  رب  مالـس  ، تسا میکح  یّلع  ام  دزن  باتک  لصا  رد  یتسار  هب  : درک لزان  ار  هیآ  نیا 
.داب وا  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  ،و  میکح نآرق  لیجنا و 

هار يا  ادــخ ، ّیلو  يا  ، ادــخ تّـجح  يا  ، ادــخ نـیما  يا  : ییوـگ یم  یــسوب و  یم  ار  نآ  ینابــسچ و  یم  حیرــض  رب  ار  دوـخ  سپ 
يوج بّرقت  وت  ۀلیسو  هب  هدنکفا ، تهاگرد  هب  ار  شتاجاح  راب  ،و  هدروآ هانپ  تربق  هب  هکنآ  ، تتـسود هدنب و  ار  وت  درک  ترایز  ، ادخ
يارب ادـخ  زا  سپ  ار  وت  ،و  هتـسش ناقیفر  زا  تسد  وت  رطاخ  هب  هک  تسا  یـسک  ترایز  شترایز  ، تسادـخ هاـگرد  هب  هاوخ  عیفـش  و 

ره يارب  ادخ  ّیلو  يا  ، یشناد ناشوج  يایرد  هدوشگ و  قرو  روطـسم  باتک  روط و  وت  هک  مهد  یم  تداهـش  ، هتـسناد یفاک  شیوخ 
تـسود نم  ،و  تسا یتیانع  هدـمآ  يو  ترایز  هب  هدومن و  ار  وا  دـصق  ،و  هدرک تراـیز  ار  وا  هک  یـسک  هب  تبـسن  يا  هدـش  تراـیز 
یگرزب هب  ما  یهاگآ  رطاخ  هب  ، ما هدمآ  تحیرـض  هانپ  هب  ،و  ما هدش  هدـنهانپ  تمرح  هب  ،و  ما هدروآ  دورف  تهاگرد  هب  ار  مراب  ،و  ماوت

نما و ياج  هاگهانپ و  هجیتن  رد  ، هدوبر رد  ار  مباوخ  ،و  هدرک نیگنـس  ار  متـشپ  ناـهانگ  هک  یلاـحرد  ، تهاگـشیپ تفارـش  ،و  تماـقم
زج مرب  هانپ  نآ  هب  هک  مبای  یمن  يأجلم 
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دورف تهاگرد  هب  هک  منامه  کنیا  ، شهاگشیپ رد  وت  هب  ما  یهاوخ  تعافـش  ،و  شهاگرد هب  وت  ۀلیـسو  هب  ملّـسوت  ،و  یلاعت يادخ  هب 
ور ،و  سوبب ار  حیرض  سپ.نم  يالوم  يا  شاب  نم  عیفـش  ادخ  دزن  سپ  ، تسا میرک  ماقم  گرزب و  تلزنم  ادخ  دزن  ار  وت  ،و  ما هدمآ 

: وگب نک و  هلبق  بناج  هب 

نیرت هدنـشخب  يا  ناسرباسح ، نیرت  عیرـس  يا  ، ناـیانیب نیرتاـنیب  يا  ، نایاونـش نیرتاونـش  يا  ، میوج یم  بّرقت  تهاگـشیپ  هب  ایادـخ 
ملاـع ،و  هنیــس خارف  نآ  ، شیوـمع رــسپ  ردارب و  هـب  ،و  ناـیناهج بناـج  هـب  تا  هداتــسرف  ناربماـیپ  متاــخ  دـّـمحم  هـب  ، ناگدنــشخب

هدنفاکـش یلع  نب  دّمحم  هب  ،و  نیدـباعلا نیز  نیحلا  نب  یلع  هب  ،و  دیهـش ماما  ود  نیـسح  نسح و  ،و  نانمؤم ریما  یلع  ، هدننکراکـشآ
،و قح ةدـننک  ناـیامن  و  مشخ ، ةدـنرب  ورف  رفعج  نب  یـسوم  هب  ،و  ناقیدـص هورگ  هزیکاـپ  نآ  دّـمحم  نب  رفعج  هب  ،و  ناینیـشیپ شناد 

راکوکین نآ  دّمحم  نب  یلع  ،و  ناگتفای هار  مچرپ  داوج  یلع  نب  دّمحم  هب  ،و  نیما ياضّرلا  یـسوم  نب  یلع  هب  ،و  ناراکمتـس ینادـنز 
،و رما بحاـص  تّجح  نآ  ، راوگرزب راـگدای  هب  ،و  ناـنمؤم رادـمامز  يرگـسع  یلع  نب  نسح  هب  ،و  ناگدـننک تداـبع  رورـس  ، قداـص

ياهداب ياراد  هک  یـشتآ  زا  ،و  ینک تیافک  نم  زا  ار  یمتح  يالب  ،و  ینک فرطرب  ارم  ياه  هودـنا  هک  نشور ، لیالد  هدننکراکـشآ 
نآ نک و  اـعد  یهاوـخب  هچره  يارب  سپ.ناـنابرهم  نـیرت  ناـبرهم  یما  تا  یناـبرهم  هـب  ، یهد هاـنپ  ارم  تـسا  نـیگارهز  ترارح  رپ 

درگزاب نک و  عادو  ار  ترضح 
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هفوک رهش  هب  مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ترـضح  : هدرک تیاور  « يّرغلا هحرف  » باتک رد  سوواط  نب  میرکلا  دبع  دّیـس  : دیوگ فلؤم 
ماما ، تشاد روضح  دجسم  رد  ، دوب هقطنم  نآ  ناگرزب  زا  هفوک و  لها  نادهاز  زا  هک  یلامث  هزمح  وبا  ، دش هفوک  دجـسم  دراو  ،و  دمآ

هچ مونـشب  ات  متفر  وا  کیدزن  ، مدینـشن وا  ۀجهل  زا  رت  هزیکاپ  يا  هجهل  : تفگ هزمح  وبا  ، دروا اجب  زامن  تعکر  ود  مالّـسلا  هیلع  داّجس 
تعاـطا تهاگـشیپ  هب  اـهزیچ  نیرتبوبحم  رد  ار  وت  ضوع  رد  ما  هدرک  یناـمرفان  ار  وت  رگا  نم  دوبعم  : دـیوگ یم  مدینـش  : دـیوگ یم 

.فورعم تسا  ییاعد  نیا  و.ما  هدرک 

راوگرزب نآ  : تفگ هزمح  وبا  هک  دیایب  مه  بلطم  نیا  رکذ  زن  ،و  دیایب هفوک  دجسم  لامعا  رد  نیا  زا  سپ  اعد  نیا  رکذ  : دیوگ فلؤم 
: تفگ ریبکت  تشادرب و  شوگ  ربارب  ات  ار  اهتسد  ،و  داتسیا دروآرد و  اپ  زا  ار  دوخ  نیلعن  ،و  دمآ متفه  نوتس  رانک 

نیا هاگنآ  داد ، ماجنا  وکین  ار  شدوجـس  عوکر و  ،و  دـناوخ زامن  تعکر  راهچ  سپ  ، دـش تسار  نآ  سرت  زا  مندـب  ياهوم  ماـمت  هک 
ود زا  سپ  راوـگرزب  نآ  : تفگ هزمح  وـبا  لـبق  رطـس  دـنچ  تیاور  قفاوم.اـعد  رخآ  ات...کتیـصع  دـق  تنک  نا  یهلا  : دـناوخ ار  اـعد 
نآ لاـبند  دـندناباوخ  یم  اـجنآ  رد  ار  نارتش  هک  یناـکم  : هفوک خاـنم  اـت  نم  ، تفر نوریب  تساـخرب و  ياـج  زا  اـعد  زاـمن و  تعکر 

امیس و زا  : تفگ ؟ تسیک درم  نیا  هایس  يا  متفگ  وا  هب  ، تسوا اب  يا  هقان  هدیزگ و  رتش  هک  مدید  یهایس  مالغ  اجنآ  رد  ، متفر ترضح 
متخادنا و ترضح  نآ  ياهمدق  يور  هب  ار  دوخ  : تفگ هزمح  وبا.تسا  مالّسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  وا  !؟ یتخانـشن ار  وا  شلیامش 
زج هدجس  ، نکم ار  راک  نیا  : دومرف درک و  دنلب  ارم  رـس  دوخ  كرابم  تسد  اب  دش و  لمع  نیا  ۀمادا  عنام  بانج  نآ  ، مدیـسوب ار  اهنآ 

دجـسم رد  زامن  ینعی  ، يدـید هچنآ  يارب  : دومرف ؟ دـیا هدـمآ  اجنیا  هچ  يارب  هّللا  لوسر  نبا  اـی  : متفگ ، دـیاشن ّلـج  ّزع و  يادـخ  يارب 
نتفر هار  ینعی  ، دنـشک نیمز  هب  ار  دوخ  ناکدوک  شور  هب  هچرگ  ، دنیایب شیوس  هب  ، تسا نآ  رد  یتلیـضف  هچ  دننادب  مدرم  رگا  ، هفوک

لیم ایآ  : دومرف سپس.دننک  یم  تکرح  هتـسشن  دنا و  هداتفین  هار  زونه  هک  یلافطا  دننام  ، دشاب یتخـس  تیاهن  رد  دنچره  ناشیا  يارب 
وا ۀـقان  ۀـیاس  رد  نم  ،و  درک تکرح  ترـضح  ، يرآ : متفگ ؟ ینک تراـیز  ار  مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  مّدـج  ربق  نم  اـب  يراد 

نیّیرغ هب  ات  ، دومرف یم  ثیدح  ارم  ،و  مدوب
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داهن و نیمز  نآ  رب  ار  دوخ  يور  فرط  ود  ،و  دش هدایپ  شبکرم  زا  هاگنا  ، دیشخرد یم  شرون  هک  ، دیپس دوب  يا  هعقب  نآ  ،و  میدیـسر
لوا هک  یتراـیز  هب  ار  ترـضح  نآ  درک  تراـیز  سپ  ، تسا مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  نم  ّدـج  ربـق  نیا  هزمح  اـبا  يا  : دوـمرف
بناج هب  نم  تفر و  هنیدم  يوس  هب  و.درک  عادو  رّهطم  ربق  نآ  اب  سپ  ، تسا « ئضملا ههجو  رون  یـضرلا و  هّللا  مسا  یلع  مالّـسلا  » نآ

رد مدروـخ و  یم  فّسأـت  تـسا  هدرکن  رکذ  « ّيرغلا هـحرف  » باـتک رد  ار  تراـیز  نـیا  دّیـس  هـکنیا  زا  : دـیوگ ّفلؤم.متـشگرب  هفوـک 
يادتبا رد  هک  یترایز  ، مدرک هظحالم  دوب  هدـش  لقن  مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  يارب  هک  یتارایز  کی  کی  ات  ، مدوب نآ  يوجتـسج 

هب متفه  ترایز  لئاوا  رد  ] فلاخم مّود  ۀلمج  تسا و  قفاوم  شلّوا  ۀلمج  هک  فیرـش  ترایز  نیا  رگم  ، متفاین دشاب  هلمج  ود  ، نیا نآ 
ناـمه هدرک  لـقن  ار  شا  هلمج  ود  دّیـس  هک  تراـیز  نیا  دـیاش  یلعلا و  ههجو  یـضرلا و  هّللا  مسا  یلع  مالّـسلا  :» تسا تروـص  نـیا 

مالّـسلا :» هن تسا  « هتکئالم مالـس  هّللا و  مالـس  :» ترایز نیا  لّوا  ییوگب  رگا  درادن  یتیمها  نانچ  كدنا  فالتخا  نیا  ،و  دشاب ترایز 
تصخر بلط  لوخد و  نذا  هلزنم  هب  قباس  ياهمالس  ،و  تسا « یـضرلا هّللا  مسا  یلع  مالّـسلا  » نامه ترایز  لّوا  : مییوگ « هّللا مسا  یلع 

اجنآ هب  ، دـنراد مه  اب  ار  تهابـش  لامک  هک  ، دولوم زور  تراـیز  اـب  تسا  تراـیز  نیا  نتـشاد  تقباـطم  ، بلطم نیا  رب  دـهاش  ،و  تسا
زور ترایز  و  ئـضملا » ههجو  یـضرلا و  هّللا  مسا  یلع  مالّـسلا  » مشـش تراـیز  رد  شاـب  هاـگآ  زین  ، ددرگ مولعم  وت  رب  اـت  نک  عوجر 

ره رد.ملاعلا  هّللا  و.متفه  ترایز  لیاوا  مشش و  ترایز  رخاوا  رد  هکلب  ترایز  لوا  رد  هن  یلو  تسا  رون  ظفل  نودب  هلمج  نیا  ، دولوم
هعماج تارایز  دـهاوخب  نیا  زا  شیب  یـسک  رگا  تسا  یفاک  میدرک  لقن  هک  ار  ترایز  تفه  نیمه  هقلطم  تارایز  ماـمت  زا  تروص 

ره رد  ترایز  نآ  ندـناوخ  هب  راـیز  ، دـنک تئارق  مینک  یم  لـقن  ریدـغ  زور  يارب  نیا  زا  سپ  هک  یطوسبم  تراـیز  زین  ،و  دـناوخب ار 
مرح نآ  رد  زامن  مالّسلا و  هیلع  نانمؤم  ریما  ترضح  ترایز  دیاب  هدش و  دراو  تیاور  ، دشاب هتشاد  رارق  صخـش  هک  اجکره  ،و  نامز

هکره : هدش تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا.تسا  زامن  رازه  تسیود  ربارب  راوگرزب  نآ  دزن  زامن  اریز  ، درمـش تمینغ  ار  رّهطم 
هیدـه » باتک رد  ام  ،و  دوش یم  هتـشون  هرمع  ّجـح و  وا  يارب  ، دـناوخب زامن  تعکر  راهچ  وا  دزن  ،و  دـنک ترایز  ار  هعاطلا  بجاو  ماما 

هکنآ طرش  هب  یلو  ، میدرک هراشا  مالّسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  ربق  ترواجم  تلیضف  هب  « نیرئازلا
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یـضتقم ار  ماقم  تسین و  نکمم  یـسکره  يارب  هک  تسا  یلکـشم  رایـسب  راک  نیا  دنک و  تیاعر  ار  ترـضح  نآ  راوج  قح  رواجم 
.دنک هعجارم  « هبّیط ۀملک  » باتک هب  دهاوخ  هکره  دشاب ، یمن  نآ  رکذ 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  عادو  ترایز 

هدـش لـقن  اـملع  بتک  رد  هدـمآ و  مجنپ  تراـیز  زا  سپ  هک  ، ناوخب ار  عادو  ياـعد  نیا  ، ینک عادو  ار  ترـضح  نآ  یتـساوخ  نوچ 
یم مالس  وت  رب  ،و  متـسه دوخ  هب  تبـسن  یتسرپرـس  ناهاوخ  ،و  مراپـس یم  ادخ  هب  ار  وت  ، وت رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  مالـس و  تسا :

ار ام  ایادخ  ، دندرک ییامنهار  هدومن و  توعد  نآ  هب  ،و  دـندروآ ادـخ  بناج  زا  هچنآ  هب  ناربمایپ و  ادـخ و  هب  میدروآ  نامیا  ، متـسرف
تداهـش مگرم  زا  سپ  ، یناریمب نآ  زا  شیپ  ارم  رگا  ، هدم رارق  ناشیا  ترایز  نیرخآ  ارم  ترایز  نیا  ایادخ.سیونب  ناهاوگ  اب  هارمه 

دّمحم نیـسحلا و  نب  یلع  ،و  نیـسح نسح و  یلع و  نانمؤم  ریما  هک  مهد  یم  تداهـش  ، مداد تداهـش  یگدنز  رد  هچنآ  رب  مهد  یم 
نب تّجح  ،و  یلع نب  نسح  دّمحم و  نب  یلع  یلع و  نب  دّمحم  یـسوم و  نب  یلع  رفعج و  نب  یـسوم  دّـمحم و  نب  رفعج  یلع و  نب 

هکره ،و  تسا رکـشم  دیگنج  نانآ  اب  تشک و  ار  نانآ  هکره  : مهد یم  یهاوگ  ،و  دنتـسه نم  ناماما  ( ناشیا ۀمه  رب  وت  دورد  ،) نسحلا
دندـیگنج ناـنآ  اـب  هک  یناـسک  مهد  یم  تداهـش  ،و  تسا خزود  زا  هبترم  نیرت  تسپ  رد  شهاـگیاج  تسناد  دودرم  ار  ناـشنانخس 

ار نانآ  هک  یناسک  رب  مدرم  ۀمه  ادخ و  ناگتشرف  ادخ و  تنعل  ،و  دنناطیش بزح  نانآ  ،و  میرازیب نانآ  زا  ام  ،و  دنشاب یم  ام  نانمـشد 
زا سپ  مهاوخ  یم  وت  زا  ایادخ.دنتشگ  داش  ناشندش  هتشک  زا  ،و  دندش کیرش  ناشیا  نوخ  نتخیر  رد  هک  نانآ  ،و  دنتشک
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یلع و دّمحم و  یلع و  یـسوم و  رفعج و  ،و  دّمحم یلع و  ،و  نیـسح نسح و  همطاف و  یلع و  دّمحم و  رب  یتسرف  دورد  مالـس  زامن و 
هدرب مان  ناماما  نیا  اب  ارم  سپ  یهد  شرارق  رگا  ، هدـم رارق  ناشیا  تراـیز  زا  نم  تراـیز  نیرخآ  ار  نآ  ،و  تّجح ترـضح  نسح و 

امرف نتورف  نانآ  ربارب  رد  ندش  میلست  کین و  کمک  ّتبحم و  یهاوخریخ و  تعاط و  هب  ار  ام  بولق  و  نک ، روشحم 

[ مالّسلا هیلع  نانمؤم  ریما  ترضح  ۀصوصخم  تارایز  رد  : مّود دصقم  ]

هراشا

.تسا ترایز  دنچ  نآ  مالّسلا و  هیلع  نانمؤم  ریما  ترضح  ۀصوصخم  تارایز  رد  : مّود دصقم 

[ ریدغ زور  ترایز  : لوا ]

ریما ربق  رانک  ریدغ  زور  ، یشاب هک  اجره  : دومرف رصن  یبا  نبا  هب  هک  هدش  تیاور  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  زا.ریدغ  زور  ترایز  : لوا
،و دزرمآ یم  ار  لاس  تصش  هانگ  هنمؤم  نز  نمؤم و  درم  زا  ، یلاعت قح  زور  نیا  رد  هک  یتسرد  هب  ، وش رـضاح  مالّـسلا  هیلع  نانمؤملا 

فیرـش زور  نیا  يارب  هک  نادـب  هدرک  دازآ  رطف  بش  ردـق و  بش  ناضمر و  هام  رد  هچنآ  ربارب  ود  دـنک و  یم  دازآ  منهج  شتآ  زا 
: تسا هدش  لقن  ترایز  دنچ 

«...[ هّللا نیما  » ترایز : لّوا ]

ۀحفص 548] ] تشذگ هقلطم  مّود  ترایز  رد  نآ  نایب  هک  « هّللا نیما  » ترایز : لّوا

[ ...هدش لقن  مالّسلا  هیلع  يداه  ترضح  زا  ربتعم  ياهدنس  هب  هک  تسا  یترایز  : مود ]

هیلع نانمؤم  ریما  ترضح  ترایز  نآ  اب  هک  ، تسا هدش  لقن  مالّسلا  هیلع  يداه  ترـضح  زا  ربتعم  ياهدنـس  هب  هک  تسا  یترایز  : مود
ةدارا نوچ  : تسا وحن  نیا  هب  نآ  تیفیک  ،و  دندرک ترایز  دوب  هدیبلط  ار  ترـضح  نآ  مصتعم  هک  یلاس  رد  ریدغ  زور  رد  ار  مالّـسلا 

: هتفگ دیهش  خیش  ،و  هاوخب تصخر  و.تسیاب  ینارون  هاگراب  رب  ییامن  ترایز 

نیا باب و  یلع  تفقو  ّینا  مهّللا  : ییوگ یم  یبلط و  یم  لوخد  نذا  ،و  یـشوپ یم  ار  دوخ  ياه  هماج  نیرت  كاـپ  ،و  ینک یم  لـسغ 
سّدقم حیرـض  کیدزن  هب  وش  لخاد  ،و  راذگب شیپ  ار  تسار  ياپ  سپ  ، میدرک لقن  باب  لوا  رد  ام  هک  تسا  لوا  لوخد  نذا  نامه 

: وگب تسیاب و  حیرض  ربارب  رد  هلبق  هب  تشپ  ورب و 

راگدرورپ ةدیزگرب  ،و  نالوسر رورس  ،و  ناربمایپ متاخ  ، ادخ لوسر  دّمحم  رب  مالس 
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ۀمه رب  هریچ  ،و  دـمآ دـهاوخ  هچنآ  هدـنیاشگ  ،و  هتـشذگ هچنآ  ةدـننک  متخ  ،و  یهلا یعطق  تاروتـسد  یحو و  رب  ادـخ  نیما  ، نایناهج
ناگدـنب بّرقم و  ناگتـشرف  ،و  شنالوسر ادـخ و  ناربماـیپ  رب  مالـس.داب  وا  رب  ادـخ  تاـّیحت  اـهدورد و  تاـکرب و  تمحر و  ،و  اـهنیا

يالوم نم و  يالوم  نایناهج و  راگدرورپ  یلو  ، ناربمایپ شناد  ثراو  ،و  نانیشناج رورس  نانمؤم و  ریما  يا  وت  رب  مالـس.شا  هتـسیاش 
رد وا  ریفـس  ،و  شنیمز يور  رب  ادـخ  نیما  يا  ، نانمؤم ریما  يا  نم  يالوم  يا  وت  رب  مالـس.داب  وا  رب  ادـخ  تاکرب  تمحر و  ،و  نانمؤم
نآ رد  اهنآ  هک  یگرزب  ربخ  يا  وت  رب  مالـس.شتسار  هار  ،و  ادـخ لدـتعم  نید  يا  وت  رب  مالـس.ناگدنب  رب  شیاـسر  تّجح  ،و  شقلخ
یم كرـش  هـمه  هـک  یلاـحرد  ، يدروآ ناـمیا  ادـخ  هـب  ، ناـنمؤم ریما  يا  وـت  رب  مالـس.دنوش  تساوخزاـب  نآ  زا  ،و  دـندرک فـالتخا 
یم ینیــشن  بـقع  داـهج  زا  ناـنآ  يدرک و  داـج  دـندومن و  یم  بیذـکت  ار  ناـنآ  هـک  یتـقو  یتـفگ  قیدـصت  ار  قـح  ،و  دــندیزرو

ار وت  گرم  ات  ، یتشاذگ ادـخ  باسح  هب  يدرک و  ربص  ، ار نید  وا  يارب  يدومن  صلاخ  هک  یلاحرد  ، يدرک تدابع  ار  ادـخ  ، دـندرک
يادـتقم ،و  اوـقت لـها  ياوـشیپ  ،و  نید سیئر  ناناملـسم و  ياـقآ  يا  وـت  رب  مالـس.ناراکمتس  رب  ادـخ  تـنعل  دیـشاب  هاـگآ  ، دیـسررد

رب وا  نیما  ،و  شملع ثراو  ،و  نیـشناج ، ادخ لوسر  ردارب  ییوت  هک  مهد  یم  تداهـش  داب  وت  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  ،و  نایوردیپس
،و شنوناق
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مهد یم  تداهـش  ،و  درک قیدصت  دوب  هدش  دزان  شربمایپ  رب  ار  هچنآ  ،و  دروآ نامیا  ادـخ  هب  هک  یـسک  لّوا  ،و  شتّما رد  وا  نیـشناج 
رب ،و  درک مالعا  دـنلب  يادـص  اب  وت  ةرابرد  ار  ادـخ  رما  ،و  دـناسر مدرم  هب  درک  لزان  وت  ةراـبرد  ادـخ  ار  هچنآ  ۀـمه  ترـضح  نآ  هک 
زا رتراوازـس  نانمؤم  هب  تبـسن  ار  تترـضح  ،و  داهن نانآ  ّدهع  رب  ار  وت  تعیب  ،و  دومن بجاو  ار  تتیالو  تعاط و  ندوب  یمتح  شتّما 
نم ایآ  : دومرف تفرگ و  دهاش  مدرم  رب  ار  ادـخ  مالـسا  ربمایپ  سپـس  ، داد رارق  نینچ  نیا  ار  وا  دوخ  ادـخ  هک  نانچ  ، داد رارق  ناشدوخ 

: دنتفگ همه.مدناسر  هک  متسین  نآ 

ار تتیالو  رکنم  دنک  تنعل  ادخ  سپ.یـسب  ناگدـنب  نیب  تیمکاح  یهاوگ و  يارب  وت  ،و  شاب هاوگ  ایادـخ  : دومرف سپ.يرآ  ادـخ  هب 
یلاعت يادخ  ،و  يدرک افو  یلاعت  يادخ  دهع  هب  وت  هک  مهد  یم  تداهـش  ،و  نتـسب نامیپ  زا  سپ  ار  تنامیپ  ةدننکـش  ،و  رارقا زا  دعب 

و.داد دهاوخ  وا  هب  یگرزب  شاداپ  ادخ  ، دنک افو  هتـسب  ادـخ  اب  هک  ینامیپ  نآ  هب  سکره  ،و  تسوت يارب  شیوخ  دـهع  هب  ةدـننک  افو 
نامیپ تتّما  زا  وت  يارب  هنیمز  نیا  رد  ادخ  لوسر  ،و  دش ایوگ  تتیالو  هب  نآرق  هک  یّقح  نآ  نانمؤم  ریما  ییوت  هک  مهد  یم  تداهش 

رد ار  هیآ  نیا  ادخ  سپ  ، دیدرک هلماعم  ناتیاهناج  اب  ادخ  اب  هک  دـیتسه  یناسک  تردارب  ومع و  وت و  هک  مهد  یم  تداهـش  ،و  تفرگ
هار رد  ،و  دشاب نانآ  يارب  تشهب  اهنآ  هب  ضوع  رد  هک  ، ار ناشلاوما  اهناج و  دیرخ  نانمؤم  زا  ادخ  هک  یتسرد  هب  : درک لزان  امش  قح 
هک تسیک  ،و  نآرق لیجنا و  تاروت و  رد  هدش  ققحم  ، وا رب  تسا  يا  هدعو  ، دنوش یم  هتشک  دنـشک و  یم  سپ  دننک ، یم  راکیپ  ادخ 

گرزب يراگتسر  نآ  تسا  نیا  ،و  دیداد ماجنا  هک  يا  هلماعم  هب  دینک  يداش  سپ  ، دشاب ادخ  زا  رترادافو  دوخ  دهع  هب 
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زا ناگدننک  یهن  ، فورعم هب  ناگدننکرما  ، ناگدننکدوجـس ، ناگدننک عوکر  ، ناریگ هزور  ، ناگدننک تدابع  ، ناگدـننک هبوت  دـننانآ 
نیما لوسر  هب  وت  هرابرد  هدننک  کش  هک  ، نانمؤم ریما  يا  مهد  یم  تداهـش  ، هد تراشب  نانمؤم  هب  ،و  ادـخ دودـح  نانابهگن  ،و  رکنم

راگدرورپ هک  يا  هنایم  نید  ، تسا نید  زا  نادرگ  يور  هنادـناعم  ، ریغ تیالو  هب  وت  تیالو  زا  هدـننادرگ  يور  هکنیا  ،و  هدروآین نامیا 
زیزع يادـخ  هتفگ  نیا  رد  هک  مهد  یم  یهاوگ  ،و  تسا هدومن  لماک  وت  تیـالو  هب  ریدـغ  زور  ار  نآ  ،و  هدیدنـسپ اـم  يارب  ناـیناهج 

وا هار  زا  ار  امـش  هک  ، دییامنن يوریپ  ار  رگید  ياههار  ،و  دینک يوریپ  نآ  زا  ، نم تسار  هار  تسا  نیا  تقیقح  هب  : ییوت دوصقم  ، میحر
هزیتس ، تشاد نمـشد  ار  وت  هک  یـسک  ،و  دومن يوریپ  وت  ریغ  زا  هک  یـسک  درک  هارمگ  ،و  دش هارمگ  دـنگوس  ادـخ  هب  ، دـنک هدـنکارپ 

تیادـه ار  ام  اراگدرورپ  میدومن  يوریپ  ار  وت  تسار  هار  میدرک و  تعاـطا  و.میدینـش  ار  ترما  ایادـخ.دنادرگ  يور  قح  زا  نازرو 
تداهش ،و  هد رارق  تیاهتمعن  ناراذگساپس  زا  ار  ام  ،و  زاسم فرحنم  ار  نامیاهلد  يدرک  تیاده  تتعاط  هب  ار  ام  هکنیا  زا  دعب  ،و  نک

مدرم و زا  هدننک  تشذگ  اناوت و  مشخ  ندروخ  ورف  هب  ،و  نامیپ مه  يراگزیهرپ  اب  ،و  فلاخم سفن  ياوه  اب  هتـسویپ  وت  هک  مهد  یم 
وت اب  ادخ  هچنآ  هب  يدونـشخ  دوش  یم  تعاطا  هک  یماگنه  ،و  كانمـشخ دوش  یم  تیـصعم  ادخ  هک  ینامز  ،و  يدوب نانآ  ةدـنزرمآ 

ظفح دوب  هدـش  هدرپس  وت  هب  هچنآ  ،و  يدومن تیاعر  دوب  هدـش  هتـساوخ  وت  زا  شا  يرادـهگن  هچنآ  ،و  يدوب لماع  دوب  هتـسب  ناـمیپ 
یم تداهـش  ،و  یتسـشن راظتنا  هب  يدش  هداد  هدـعو  نآ  هب  ار  هچنآ  ،و  يدـناسر دوب  هدـش  هداهن  تا  هدـهع  رب  قح  زا  هچنآ  ،و  يدرک

سرت و رطاـخ  هـب  ،و  يداتـسیان زاـب  تـقح  نـتفرگ  زا  زجع  یباـت و  یب  رثا  رد  ،و  يدرکن يراـک  هظفاـحم  ینوـبز  يور  زا  هـک  مـهد 
ادخ هچنآ  فالخ  رب  یتسس  ّتلع  هب  ،و  یتشاذگن بقع  هب  مدق  تتیالو  نابصغ  اب  راکیپ  زا  ، تشحو
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زا ینوبز  سرت و  رطاخ  هب  ،و  يدشن تسـس  هدیـسررد  وت  هب  ادخ  هار  رد  هچنآ  يارب  ،و  هدومنن يدونـشخ  راهظا  دـنک  یم  دونـشخ  ار 
باـسح هب.يدـش  عقاو  متـس  دروم  هک  یناـمز  هکلب  ، یـشاب نینچ  هکنیا  زا  ادـخ  هب  هاـنپ  ، یتـشگن هدـنامرد  ناوتاـن و  تّقح  نتـساوخ 

لوـبق یلو  يداد  زردـنا  ،و  دـنتفریذپن یلو  يداد  دـنپ  ار  ناراکمتــس  ،و  يدرک راذـگاو  وا  هـب  ار  تراـک  ،و  یتشاذــگ تراـگدرورپ 
ات ، يدرک داهج  قح  هب  ادخ  هار  رد  نانمؤم  ریما  يا  وت  هک  مهد  یم  تداهـش  ،و  دندیـسرتن یلو  ، يدناسرت ادخ  زا  ار  نانآ  ،و  دـندرکن
هب اب  درک ، متخ  تنانمـشد  رب  ار  تتّجح  ،و  درک حور  ضبق  دوخ  بناج  هب  ار  وت  شرایتخا  هب  ،و  دناوخ ارف  شراوجب  ار  وت  ادخ  هکنیا 

ریما يا  وت  رب  مالـس.قلخ  ۀمه  رب  اسر  ياهتّجح  زا  دوب  وت  يارب  هچنآ  اب  هارمه  دـشاب  نایز  وت و  دوس  هب  تّجح  ات  ، ار وت  ندـناسر  لتق 
لمع شباتک  هب  ،و  يدرک يزابناج  ادـخ  باسح  هب  ،و  يدومن داهج  ادـخ  هار  رد  هنارباص  ،و  يدرک تدابع  هناصلاخ  ار  ادـخ  ، نانمؤم
رکنم زا  یتسناوت  ات  ،و  يدرک رما  فورعم  هب  ،و  یتخادرپ ار  تاکز  ،و  یتشاد اپب  ار  زامن  ،و  يدرک يوریپ  ار  شربمایپ  شور  ،و  يدومن

،و دشن زیربل  اهدـمآ  شیپ  زا  تربص  ۀـساک  ، داد هدـعو  ادـخ  هچنآ  رد  يدوب  بغار  ، تسادـخ دزن  ار  هچنآ  يدوب  بلاط  يدومن  یهن 
لطاب هب  ،و  دز تمهت  داد  تبـسن  وت  هب  ار  روما  نیا  ریغ  هکنآ  ، یتشگنزاب ییوجگنج  چـیه  لـباقم  زا  ، یتشگن تسـس  اهیتخـس  ماـگنه 

،و يدرک داهج  قح  هب  ادخ  هار  رد  یتسار  هب  ، دنادرگ يور  وت  زا  وت  اب  تفلاخم  رب  رارصا  اب  هک  یـسک  رب  گرم  ،و  تسب وت  رب  غورد 
،و يدـناوخ زامن  وا  يارب  ،و  يدروآ نامیا  ادـخ  هب  هک  یـسک  لّوا  ییوت  ، ادـخ باـسح  هب  يربص  يدرک  ربص  یکین  هب  مدرم  رازآ  رب 

رد ار  دوخ  ،و  يدرک داهج 
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ییوت ،و  دـش یم  تداـبع  اراکـشآ  ناطیـش  ،و  دوب یهارمگ  هب  هتـشابنا  نیمز  هک  یلاـحرد  يدومن ، راکـشآ  قـح  يارب  كرـش  ۀـناخ 
زا مدرم  ۀمه  رگا  ، دنکن هفاضا  نم  هب  یـسرت  ناشندش  هدنکارپ  دـیازفین و  نم  هب  یتّزع  منوماریپ  رد  مدرم  ترثک  : نخـس نیا  ةدـنیوگ 

دومن تدییأت  ادخ  ، یتشگ اسراپ  يدیزگرب و  ایند  رب  ار  ترخآ  ، یتفای تّزع  يدش و  ادخ  هب  هدـنهانپ  ، موشن نالان  ، دـنرادرب تسد  نم 
فـالتخا تیاـهراتفگ  ، دــشن ضیقن  دــض و  تیاـهرادرک  ، دــیزگرب ار  وـت  ،و  داد رارق  صوـلخ  ۀــنودرگ  رد  ،و  دوـمرف ییاــمنهار  و 

ار وت  ناهانگ  ، يدیزرون عمط  ایند  كدـنا  عاتم  هب  ،و  یتسبن غورد  ادـخ  رب  ،و  يدرکن هدوهیب  ياعدا  ، تشگن ور  ریز و  تتالاح  ، تفاین
میقتـسم هار  قح و  يوس  هب  ، يدوب نیقی  رب  تراـک  رد  ، دوب تراـگدرورپ  يوس  زا  یناـهرب  ۀـیاپ  رب  تروما  هراوـمه  ، تخاـسن هدوـلآ 

نانآ رب  ادخ  دورد  ) شنادناخ دّمحم و  هک  ، قدص دنگوس  مروخ  یم  دنگوس  ،و  قح تداهـش  مهد  یم  تداهـش  ، يدومن یم  تیاده 
وا ،و  یتسه وا  ثراو  نیـشناج و  ردارب  وا و  ّیلو  ادخ و  ةدنب  وت  ، ینانمؤم ۀـمه  يالوم  نم و  يالوم  وت  هکنیا  ،و  دـنقلخ نارورـس  داب )
هب ،و  دـش رفاک  وت  هب  هکنآ  درواین  نامیا  نم  هب  تخیگنارب  قح  هب  ارم  هک  یـسک  هب  دـنگوس  : تسوت ترـضح  هب  نخـس  نیا  ةدـنیوگ 
هار نم  بناـج  هب  ادـخ و  يوس  هب  ،و  تشادزاـب وت  زا  ار  مدرم  هک  یـسک  دـش  هارمگ  ، تساـخرب وت  راـکنا  هب  هکنآ  دوـمنن  رارقا  ادـخ 

ماجنا هتـسیاش  لمع  ،و  دروآ نامیا  ،و  درک هبوت  هک  ار  سک  نآ  ما  هدـنزرمآ  نم  : تسا نم  ّلج  ّزع و  راگدرورپ  راـتفگ  نیا  ،و  تفاـین
ترون ،و  دنام یمن  یفخم  وت  لضف  نم  يالوم.دبای  هار  وت  تیالو  يوس  هب  سپس  ، داد
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هار يوس  هب  ياـمنهار  یناگدـنب و  رب  تّجح  وـت  نم  يـالوم  ، تسا تخبدـب  راکمتـس و  دـنک  راـکنا  ار  وـت  هکنآ  ،و  ددرگن شوماـخ 
هب دومن  تیانیب  ،و  دینادرگ الاو  ترخآ  رد  ار  تا  هجرد  و  درک ، دنلب  ایند  رد  ار  تماقم  ادخ  نم  يالوم  ، يداعم زور  ةریخذ  ،و  یتسار

ناگدنرامـش لالح  رب  ادـخ  تنعل  ، دـش باجح  ادـخ  ياـهتبهوم  وت و  نیب  ،و  دـنام هدیـشوپ  درک  تفلاـخم  وت  اـب  هک  یـسک  رب  هچنآ 
،و دنازوس یم  ار  نانآ  ةرهچ  شتآ  هک  دنتسه  یمدرم  نیرتراکنایز  زا  نانآ  هک  مهد  یم  تداهش  و  تّقح ، ناگدننک  عفد  ،و  تتمرح

زاـب یتیفگن و  نخـس  ،و  یتشاذـگن بقع  هب  مدـق  ،و  يدرکن مادـقا  هک  مهد  یم  تداهـش  و  دنتـسه ، سوبع  تشز و  خزود  ناـیم  رد 
.شلوسر ادخ و  نامرف  هب  رگم  يداتسیان 

هک یلاحرد  درک ، رظن  نم  هب  ( داب شنادـناخ  وا و  رب  ادـخ  دورد  ) ادـخ لوسر  ، تسوا تسد  رد  مناج  هکنآ  هب  دـنگوس  : يدومرف دوخ 
نم زا  دعب  هکنیا  زج  ، یـسوم هب  تبـسن  ینوراه  ۀلزنم  هب  نم  هب  تبـسن  وت  یلع  يا  : دومرف نم  هب  ناشیا  ، مدز یم  ریـشمش  هنامدق  شیپ 

غورد دـنگوس  ادـخ  هب  ، تسا نم  مسر  هار و  ساـسارب  نم و  اـب  وت  یگدـنز  گرم و  هک  مهد  یم  ربـخ  ار  وـت  نم  ،و  تسین يربـمغیپ 
هدرک دـهع  نم  اـب  مراـگدرورپ  ار  هچنآ  ،و  هدـشن هارمگ  نم  ۀلیـسو  هب  یـسک  مدـشن و  هارمگ  ،و  دـشن هتفگ  غورد  نـم  هـب  ،و  مـتفگن

تسا و هتـشاد  نایب  نم  يارب  زین  ربمایپ  هدومن و  نایب  شربمایپ  يارب  هک  متـسه  مراـگدرورپ  يوس  زا  یناـهرب  رب  نم  ، مدرکن شومارف 
قح ،و  یتفگ تسار  دنگوس  ادخ  هب  نانمؤم  ریما  يا  ، مامت تحارص  اب  میوگ  یم  حیرص  ار  نآ  هک  متسه  نشور  هار  رب  یتسار  هب  نم 
هک یناسک  ایآ  : دیامرف یم  ادخ  هک  یلاحرد  ، داد رارق  ربارب  درک  ینمشد  وت  اب  هکنآ  اب  ار  وت  هک  ار  یـسک  دنک  تنعل  ادخ  سپ.یتفگ 

تنعل ادخ  سپ  ؟ دنربارب دنناد  یمن  هک  یناسک  اب  ، دنناد یم 
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لوسر ردارب  ،و  ییادخ ّیلو  وت  هکنیا  لاح  ،و  درک بجاو  وا  رب  ار  تتیالو  ادخ  هک  ار  سک  نآ  ، داد رارق  وت  يواسم  هک  ار  یسک  دنک 
ار ناگدننکداهج  ادخ  : دومرف یلاعت  يادخ  ، تسایوگ شا  يرترب  هب  نآرق  هک  یتسه  یـسک  ،و  ییادخ نید  زا  هدننک  عافد  ییادـخ و 

هراوـمه ادـخ  ،و  تـسا ناگدـننگداهج  يارب  وا  بناـج  زا  تـمحر  ترفغم و  تاـجرد و  ، گرزب يرجا  هـب  داد  يرترب  ناگتـسشن  رب 
نآ دننامه  دیا  هداد  رارق  ار  مارحلا  دجسم  رد  نداد  دابآ  نایجاح و  هب  یهد  بآ  ایآ  : دومرف یلاعت  يادخ  تسا و  نابرهم  هدنزرمآ و 

ار ناراکمتـس  هورگ  ادخ  ، دنتـسین ربارب  ادخ  شیپ  زگره  ؟ تسا هدرک  داهج  ادخ  هار  رد  ،و  هدروآ نامیا  ازج  زور  ادـخ و  هب  هک  سک 
هب ماقم  تهج  زا  ، دندرک داهج  ناشیاهناج  لاوما و  اب  ادخ  هار  رد  ،و  دندرک ترجه  دـنا و  هدروآ  نامیا  هک  نانآ.دـنک  یمن  تیادـه 
رد هک  ییاهتـشهب  ،و  يدونـشخ دوخ و  بناج  زا  یتمحر  هب  ناشراگدرورپ  دهد  یم  ناشدیون  ، دنناراگتـسر ناشیا  ،و  دنرترب ادخ  دزن 
هب وت  هک  مهد  یم  تداهش.تسا  گرزب  یشاداپ  ادخ  دزن  هک  یتسار  هب  ، دننادواج اهتشهب  نآ  رد.دشاب  نانآ  يارب  رادیاپ  تمعن  اهنآ 

يدحا تراگدرورپ  یگدنب  رد  ،و  یتسجن ینیزگیاج  تیاده  يارب  ، ییادخ تعاط  رد  صلخم  ،و  يا هتـشگ  صوصخم  ادخ  شیاتس 
ار وت  هچنآ  راهظا  سپـس  ، درک تباجا  وت  قح  رد  ار  ( شنادناخ وا و  رب  ادخ  دورد  ) شربمایپ ياعد  یلاعت  يادـخ  ، یتخاسن کیرـش  ار 

هناهب ندـیرب  ،و  اهلطاب عفد  ،و  تناهرب نتخاـس  ینلع  ،و  تنأـش ندرب  ـالاب  يارب  ، داد ناـمرف  وا  هب  دوب  هدرک  شتّلم  رب  تموکح  راوازس 
یحو وا  هب  نایناهج  راگدرورپ  ، درک يراکظفاحم  ناقفانم  ربارب  رد  وت  ةرابرد  و  دش ، کنامیب  قسف  لها  بوشآ  زا  هک  ینامز  سپ  ، اه

لزان وت  هب  تراگدرورپ  زا  هچنآ  ! لوسر يا  : درک
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رب ار  رفس  نیگنـس  ياهراب  وا  سپ  دنک  یم  ظفح  مدرم  زا  ار  وت  ادخ  ، يا هدناسرن  ار  ادخ  مایپ  یهدن  ماجنا  رگا  ، ناسرب مدرم  هب  هدش 
ۀمه زا  سپس  ، دناسر ار  قح  مایپ  سپ  ، دز دایرف  ،و  دناونش درک و  ینارنخـس  ، تساخرب زور  ۀمین  دیدش  ترارح  رد  ،و  داهن ناج  شود 

: دومرف.يرآ مسق  ادخ  هب  : دنتفگ ؟ مدناسر ایآ  : دیسرپ اهنآ 

وت تسد  سپ  ، يرآ : دنتفگ ؟ مرتراوازس نانآ  دوخ  زا  نانمؤم  هب  هک  متـسین  نآ  نم  ایآ  : درک باطخ  مدرم  هب  سپـس.شاب  دهاش  ایادخ 
نمشد ،و  دراد تسود  ار  وا  هکره  رادب  تسود  ایادخ  ، تسوا يالوم  یلع  نیا  سپ  ، میوا يالوم  نم  هک  ار  هکره  : دومرف ،و  تفرگ ار 
ةرابرد ادخ  هچنآ  هب  سپ.دزاس  شراوخ  هکره  نک  راوخ  ،و  دنک شا  يرای  هک  ار  یـسک  نک  يرای  ،و  دراد نمـشد  ار  وا  هکره  رادب 

نیا وت  قح  رد  ادخ  زین  نآ  زا  شیپ  ، يراکنایز زج  دوزفین  ار  ناشرثکا  ،و  كدـنا يا  هدـع  زج  درواین  نامیا  ، درک لزان  شربمایپ  رب  وت 
يدوز هب  ادخ  ، ددرگرب شنید  زا  امش  زا  هکره  ، دیا هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  : دنتشادن تسود  نانآ  هک  یلاحرد  درک  لزان  ار  هیآ 

داهج ادخ  هار  رد  ، تخـس نارفاک  رب  ،و  دـنمرن نانمؤم  رب  ، دـنراد تسود  ار  ادـخ  مه  اهنآ  ،و  دراد تسود  ار  اهنآ  هک  ، دروایب ار  یموق 
اناد هدنرتسگ و  ادخ  ، دـنک یم  تیانع  دـهاوخب  هک  ره  هب  ، ادـخ لضف  تسا  نیا  ، دنـسرت یمن  ناگدـننک  شنزرـس  شنزرـس  زا  ، دـننک

دـنراد و یم  اپ  رب  ار  زامن  هک  ینانآ  ،و  دـنروآ نامیا  هک  دنتـسه  یناـنآ  ۀـمه  وا و  لوسر  ادـخ و  ّیلو  امـش  هک  تسین  نیا  زج.تسا 
بزح سپ  ، دنک یتسود  دـندروآ  نامیا  هک  یناسک  شلوسر و  ادـخ و  اب  هکره  ،و  دـنا هدـننک  عوکر  هک  یلاحرد  ، دـنهد یم  تاکز 

ناـهاوگ اـب  ار  اـم  سپ  ، میدوـمن يوریپ  ربماــیپ  زا  ،و  مـیدروآ ناــمیا  يدرک  لزاــن  هـچنآ  هـب  اراــگدرورپ.تسا  زوریپ  بزح  ادــخ 
اراگدرورپ.سیونب
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ام ایادـخ  يا  هدنـشخب  رایـسب  وت  هک  ، شخبب یتمحر  دوخ  دزن  زا  ام  هب  ،و  زاسم فرحنم  يدرک  نامتیادـه  هکنآ  زا  سپ  ار  ام  ياـهلد 
بیذکت ار  نآ  ،و  دیزرو ربک  نآ  هب  ،و  درک هضراعم  نآ  اب  هک  ار  یـسک  نک  تنعل  سپ  ، تسا قح  وت  دزن  زا  راتفگ  نیا  هک  میناد  یم 

زورـس نانمؤم و  ریما  يا  وت  رب  مالـس.دندرگرب  یهاگتـشگزاب  هچ  هب  ، دندرک متـس  هک  یناسک  دـننادب  تسا  دوز  ،و  دـش رفاک  ،و  درک
ةدنناروخ ییوت  ، داب وت  رب  شتاّیحت  اهدورد و  تاکرب و  ادخ و  تمحر  ،و  نایاسراپ نیرتاسراپ  ،و  ناگدننک تدابع  سأر  ،و  نانیشناج

یمن یـساپس  شاداـپ و  اـهنآ  زا  هک  ، ادـخ يدونـشخ  رطاـخ  هب  اـهنت  ریـسا  میتـی و  هدـنامرد و  هب  ، نآ نتـشاد  تـسود  لاـح  رد  ماـعط 
لخب زا  هکره  ، دنـشاب تسدیهت  دوخ  هچرگ  ، دـنهد یم  حـیجرت  دوخ  رب  ار  نارگید  : تفگ نینچ  وت  قح  رد  یلاعت  يادـخ  ،و  یتساوخ

تـسود ار  ناراکوکین  ادخ  ،و  مدرم زا  هدننک  تشذـگ  ،و  مشخ ةدـنربورف  ییوت  ناراگتـسر ، زا  دـننانآ  سپ  دـنام  ظوفحم  شدوجو 
،و ّتلم نایم  رد  رگداد  ،و  يربارب هب  هدـننک  شخب  ییوت  ، گنج ماـگنه  هب  یلاـح و  ناـشیرپ  یتسدـگنت و  رد  هدـننکربص  ییوت  ، دراد
هک یسک  ایآ  : شا هتفگ  هب  شلضف  زا  ار  وت  هدرک  راوازـس  هچنآ  زا  داد  ربخ  یلاعت  يادخ  ، اهناسنا ۀمه  نایم  زا  ، ادخ تارّرقم  هب  هاگآ 

اهنآ يارب  ، دندرک هتسیاش  راک  ،و  دنا هدروآ  نامیا  هک  یناسک  اّما.دنتسین  ربارب  زگره  ؟ تسا قساف  هک  تسا  یسک  دننامه  تسا  نمؤم 
،و لـیوأت مکح  ،و  نآرق ملع  هب  هتفاـی  صاـصتخا  ییوت  ،و  دـنداد ماـجنا  هچنآ  شاداـپ  هب  ییاریذـپ  تهج  هاـگیاج  شیوخ  ياهتـشهب 

ياهتیعقوم تسار  وت  ،و  ربمایپ راتفگ  حیرص 
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اهولگ هب  اهناج  ،و  فرحنم اهمـشچ  هک  ناـمز  نآ  بازحا  زور  ،و  ردـب زور  ، هدـش داـی  ياـهزور  ،و  روهـشم تاـماقم  ،و  هدـش یهاوگ 
لزلزت دنتـشگ  یحور  لزلزت  راچد  ،و  دندش شیامزآ  نامیا  لها  اجنآ  رد  ، نوجگانوگ ياهنامگ  ، دـیدرب یم  نامگ  ادـخ  هب  ،و  دیـسر

نآ رد  و.دـندادن  هدـعو  ام  هب  بیرف  زج  شلوسر  ادـخ و  : دـنتفگ دوب  يرامیب  ناشیاهلد  رد  هک  نانآ  قافن و  لـها  ماـگنه  نآ.تخس 
یم ، دنتـساوخ یم  هزاجا  ربمایپ  زا  نانآ  زا  یعمج  ،و  دیدرگزاب ، تسین امـش  يارب  ییاج  هنیدم  لها  يا  : دـنتفگ نانآ  زا  یهورگ  نامز 

یلاعت يادـخ  ،و  دنتـشادن يدـصق  گنج  زا  رارف  زج  نانآ  ، دوبن ظافح  یب  هکنآ  لاح  تسا و  ظافح  یب  زاب و  ام  ياـه  هناـخ  : دـنتفگ
ادخ و ، داد هدعو  ام  هب  شلوسر  ادخ و  هک  تسا  نامه  نیا  : دـنتفگ دـندید  ار  كرـش  رفک و  ياه  هتـسد  نامیا  لها  هک  نیمه  : دومرف

ادخ ،و  يداد يرارف  ار  نانآ  عمج  ،و  یتشک ار  اهنآ  نامرهق  ورمع  سپ  ، میلست نامیا و  رگم  دوزفین  ار  نانآ  ،و  دنتفگ تسار  شلوسر 
،و درک تیافک  نامیا  لها  زا  ار  گنج  ادخ  ،و  دـنتفاین تسد  یتمینغ  هب  هک  یلاحرد  ، دـنادرگزاب ناشمـشخ  اب  ددوب  رفاک  هک  ار  نانآ 
ار نانآ  ربمایپ  ،و  دندومن یمن  انتعا  يدحا  هب  ،و  دندرک یم  رارف  ربمایپ  فارطا  زا  هک  یماگنه  دحا  زور  ،و  تسا زیزع  دنمورین و  ادـخ 

ادـخ ات  ، يدرک یم  عفد  پچ  تسار و  هب  ربمایپ  ظفح  يارب  ار  ناکرـشم  هک  يدوب  وت  درک ، یم  توعد  رازراـک  هب  ناشرـس  تشپ  زا 
زور و.درک  يرای  وت  ۀلیـسو  هب  ار  ناگدروخ  تسکـش  ،و  دـنادرگرب راوگرزب  ود  امـش  زا  دـندوب  ناسرت  هک  یلاح  رد  ار  نانآ  دـنزگ 

: دش ایوگ  نآ  هب  هیآ  نیا  رد  نآرق  هچنآ  ربانب  ، نینح

گنت امش  رب  شا  یخارف  نآ  اب  نیمز  ،و  درکن زاین  یب  هجو  چیه  هب  ار  امش  یلو  ، دش امش  یتفگش  ثعاب  امـش  دایز  تارفن  هک  ینامز  »
سپس ، دش
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،و تناهارمه يدوب و  وت  ناـنمؤم » «.» دومرف لزاـن  ناـنمؤم  رب  شلوسر و  رب  ار  دوخ  شمارآ  ادـخ  هاگنآ.دـیدرک  رارف  هدـنادرگ  يور 
وت هک  ، دنداد خساپ  وا  هب  یتعامج  ات  ، هرجش تیب  لها  يا  ، هرقب ةروس  باحصا  يا  : دز یم  ادص  ار  ناگدروخ  تسکش  سابع  تیومع 

يادخ ةدعو  هب  راودیما  ،و  دنتـشگرب شاداپ  زا  دـیمون  سپ  ، يدـش راد  هدـهع  ار  کمک  اهنآ  ياج  هب  ،و  يدرک تیافک  ار  اهنآ  جـنر 
هک ار  یــسک  ۀـبوت  ، نآ زا  سپ  دریذــپ  یم  هبوـت  ادــخ  هاـگنآ  :» شداـی داـب  مـیظع  هـک  ادــخ  نخــس  تـسا  نـیا  ،و  هبوـت هـب  یلاـعت 

ار ناـقفانم  تسکـش  ادـخ  هک  ربیخ  زور  ،و  يدـش زوریپ  گرزب  دزم  هب  ،و  يدروآ تسد  هب  ار  ربص  ۀـجرد  وت  هک  یلاـحرد  ، دـهاوخب
هک دندوب  هتسب  نامیپ  ادخ  اب  شیپ  زا  اهنآ  هک  یلاحرد  ، نایناهج راگدرورپ  ار  يادخ  ساپس  ،و  دیرب ار  نارفاک  ۀلابند  ،و  درک راکـشآ 

ناـهرب ،و  لـماک تمعن  ،و  نشور هار  ،و  اـسر تّجح  ییوـت  نم  يـالوم.تسا  تساوخزاـب  دروـم  ادـخ  ناـمیپ  نیقی  هـب  ،و  دـننکن رارف 
رد ( شنادـناخ وا و  رب  ادـخ  دورد  ) ربمایپ اب  ، تنادان نمـشد  داب  دوبان  و  داد ، وت  هب  يرترب  زا  ادـخ  هچنآ  ، ار وت  داب  اراوگ  سپ  ، كاـنبات

سپس ، يدز یم  ریشمش  شربارب  رد  ،و  يدیشک یم  شود  هب  ار  مالسا  مچرپ  شیپاشیپ  يدوب ، رضاح  شیاهیشکرگشل  اهگنج و  مامت 
هچ ، دوبن وت  رب  يریما  ،و  تشامگ یم  یهدنامرف  هب  ار  وت  اهنادیم  مامت  رد  ، روما رد  تا  ییانیب  تدوهشم و  ینادراک  ریبدت و  يارب  اهنت 

نامگ نانادان  سپ  ، درک يوریپ  سفن  ياوه  زا  نآ  لثم  رد  وت  زج  اما  ، دـش اـهنآ  رد  تیمـصت  يارجا  عناـم  اوقت  هک  ییاـهراک  رایـسب 
زا وت  هک  ، دندرک
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لکـشم هچنآ  یتخاس  حضاو  وت  ،و  تفاین ار  دـش و  هارمگ  نینچ  نیا  ةدـننک  نامگ  مسق  ادـخ  هب  ، يدـش زجاع  دیـسر  نآ  هب  وا  هچنآ 
يور هریچ  تسدربز و  ناسنا  یهاگ  : يدومرف هک  وت  رب  ادخ  دورد  ، تراتفگ هب  درک  دیدرت  مّهوت و  هکنآ  يارب  ، روما نیا  زا  دوب  هدش 

ار نآ  تصرف  یلو  دـنک ، یم  اهر  راکـشآ  ار  هراـچ  يور  هجیتن  رد  ، تسادـخ ياوقت  زا  يا  هدرپ  شربارب  رد  یلو  ، دـنیب یم  ار  هراـچ 
ود نآ  هک  یماگنه  ، دـندش نایز  راچد  نایارـس  هوای  ،و  یتفگ تسار  دـنگوس  ادـخ  هب  ، درادـن یکاـب  رما  رد  یـسک  دـناد  یم  تمینغ 

هرمع دصق  : مسق ناتدوخ  ناج  هب  : یتفگ نانآ  هب  ، میراد هرمع  دـصق  دـنتفگ  ،و  دنتـساخرب يراکبیرف  هب  وت  اب  [ ریبز هحلط و  ] نکـشدهع
هک ینامز  ، دندیشوک قافن  رد  سپ  ، يدرک مکحم  ار  نامیپ  ،و  یتفرگ تعیب  رفن  ود  نآ  زا  هجیتن  رد  ، دیراد تنایخ  دصق  هلکب  ، دیرادن
ود ره  راک  ماجنارـس  ،و  دندشن دنم  هرهب  یلو  ، دنتـشگزاب شیوخ  راک  هب  ،و  دندرک یهّجوت  یب  ، يدرک ناشهاگآ  ناشتـسردان  راک  رب 

یلو ، يدرک تکرح  ناشیوس  هب  نانآ  رب  ردغ  هار  نتـسب  زا  سپ  وت  ،و  دـندرک لابند  ار  ود  نآ  تنایخ  ماش  لها  سپـس  دـش  نارـسخ 
.دنداهنن ندرگ  قح  نید  هب  اهنآ 

ناروای و  دـنرفاک ، دوب  هدـش  لزان  دّـمحم  رب  وت  قح  رد  هچنآ  هب  ، درمناوجان ناهارمگ  تسپ و  نادرخ  یب  ، دـندومنن ّربدـت  نآرق  رد  و 
هک یناسک  يا  : ّلج ّزع و  يادـخ  دومرف  ،و  دـناوخ ارف  وت  يرای  هب  ار  نانمؤم  ،و  درک رما  وت  زا  يوریپ  هب  ادـخ  هک  یلاحرد  ، وت فلاخم 

.دیشاب نایوگتسار  اب  ،و  دینک اورپ  ار  ادخ  دیا  هدروآ  نامیا 

يدوبان یگنهک و  زا  سپ  ار  ینید  ياهـشور  وت  ،و  دـنتخادنا وس  کی  هب  ار  نآ  مدرم  هک  یلاحرد  ، دـش نایامن  وت  رب  قح  نم  يـالوم 
رب داهج  تلیضف  تسار  وت  ،و  نآرق هب  قیدصت  هیاپ  رب  داهج  ۀنیشیپ  تسار  وت  ، یتخاس راکشآ 
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هب دنک  یم  تموکح  لطاب ، توعد  دنک  یم  توعد  ، تسا ادـخ  لوسر  ةدـننکراکنا  ،و  ادـخ نمـشد  وت  نمـشد  ،و  لیوأت قّقحت  ۀـیاپ 
یم دایرف  رگـشل  ود  نایم  درک و  یم  داهج  راّمع  هک  یلاحرد  ، دناوخ یم  خزود  هب  ار  شا  هتـسدوراد  ، هنابـصاغ دـهد  یم  نامرف  ، متس

: دز

رب ادخ  دورد  ) ادخ لوسر  : تفگ دز و  ریبکت  دش و  باریس  ریش  اب  ، تساوخ بآ  هک  ینامز  ،و  تشهب يوس  هب  دینک  چوک  ، دینک چوک 
وبا سپ  ، دناسر یم  لتق  هب  زواجتم  هورگ  ار  وت  ،و  ریـش زا  تسا  یطولخم  ایند  زا  تا  یندیـشون  نیرخآ  : دومرف نم  هب  ( شنادـناخ وا و 

رب تنعل  ،و  ناربماـیپ ۀـمه  ادـخ و  ناگتـشرف  تنعل  ادـخ و  تنعل  هیداـعلا  وبا  رب  ، تشک ار  وا  تفرگ و  راّـمع  رب  ار  هار  يرازف  هیداـعلا 
نآ رب  ،و  تمایق زور  ات  ناقفانم  ناکرشم و  زا  ، نانمؤم ریما  يا  ، يدیشک ریشمش  وا  يور  هب  وت  ،و  دیشک وت  يور  هب  ریـشمش  هک  یـسک 

ّتلع و ،و  تشذـگ توافت  یب  داـهن و  مهرب  هدـید  تشادـن و  شوخاـن  ار  وت  مغ  ،و  تخاـس نیگمغ  ار  وت  هچنآ  هب  دـش  دونـشخ  هک 
هرانک ، وت هارمه  هب  ندومن  داهج  زا  ای  ، دیـشک تسد  تا  يرای  زا  ای  ، درک کمک  نابز  تسد و  هب  وت  هیلع  اـی  درکن ، راـکن  ار  شلماـع 

وا هب  رتراوازس  ار  وت  داد  رارق  ادخ  هک  ار  یسک  دومن  ربارب  وت  اب  ای  ، درک راکنا  ار  تّقح  و  درمش ، کچوک  ار  وت  لضف  ای  ، درک يریگ 
هدوتـس و ادـخ  هک  وت ، كاـپ  نادـناخ  زا  ناـماما  رب  وت و  رب  شتاـّیحت  مالـس و  تاـکرب و  تمحر و  ادـخ و  ياـهدورد  ،و  وا دوخ  زا 

نتفریذپن ،و  نانز رورـس  ارهز  هرهاط  هقیّدص  كدـف  بصغ  ، وت قح  راکنا  زا  سپ  ، رت تشز  ۀـثداح  رت و  تفگـش  راک  ، تسا راوگرزب 
یهاوگ وت و  یهاوگ 
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تلزنم ،و  دنادرگ رترب  تّما  رب  ار  امش  ۀجرد  ادخ  هکنآ  لاح  و  (، داب امش  رب  ادخ  دورد  !!) تسا یفطصم  ترتع  تداژن و  زا  رورس  ود 
ینتخاس كاپ  تخاس  ناتکاپ  ،و  درب امـش  زا  ار  يدـیلپ  و  تخاـس ، راکـشآ  ناـیناهج  رب  ار  ناتفرـش  لـضف و  ،و  داد رارق  عیفر  ار  اـمش 

رد وا  هب  يریخ  نوچ  ،و  دنک يربص  یب  دسر  رد  وا  هب  يدنزگ  نوچ  ، هدش هدـیرفآ  صیرح  رایـسب  ناسنا  : دومرف ّلج  ّزع و  ادـخ  ، هژیو
انثتـسا قلخ  ۀـمه  زا  نانیـشناج  رورـس  يا  ، ار وت  ار و  شا  هدـیزگرب  ربماـیپ  ، یلاـعتم يادـخ  سپ  ، نارازگزاـمن زچ  ، دزرو غـیرد  دـسر 

رّرقم وت  يارب  بیرف  باب  زا  ار  ربمایپ  ناشیوخ  مهـس  سپـس  ، دندوب روک  قح  ندید  زا  ردـقچ  ، دـندرک متـس  وت  هب  هک  نانآ  سپ  ، درک
يور رفن  ود  نآ  زا  هک  یلاحرد  ربمایپ  ناشیوخ  اب  تشگرب  وت  هب  تموکح  نوچ  دندنادرگرب  شلها  زا  متـس  روج و  هب  یلو  ، دنتـشاد

وت يراتفرگ  سپ  ، دندرک لمع  رفن  ود  نآ  هک  يدرک  لمع  تروص  نامه  هب  ، دوب وت  يارب  ادخ  دزن  هک  یـشاداپ  رطاخب  ، يدوب نادرگ 
هیبش ربمایپ  رتسب  رد  ندیمرآ  رد  ،و  دش هیبش  يروای  یب  ییاهنت و  ماگنه  رد  ( ناشیا رب  ادـخ  دورد  ) ناربمایپ يراتفرگ  هب  رفن  ود  نآ  هب 

هنارباص لیعامسا  هک  تروص  نامه  هب  يدومن  تعاطا  ،و  يدرک لوبق  وا  دننام  زین  وت  هکنآ  هچ  يدش  ( وا رب  دورد  ) حیبذ لیعامـسا  هب 
وت يأر  هک  رگنب  ، منک یم  حـبذ  ارت  هک  مدـید  باوـخ  رد  مرـسپ  :» تـفگ وا  هـب  مـیهاربا  هـک  یتـقو  ، درک تعاـطا  هناـهاوخ  شاداـپ  و 
هک ینامز  زین  وت  و  «، تفای دیهاوخ  نارابدرب  زا  ارم  دهاوخب  ادخ  رگا  ، نک مادقا  يا  هدش  هداد  روتـسد  هچنآ  هب  ردـپ  :» تفگ ؟» تسیچ
رـش زا  تناـج  اـب  ار  وا  ،و  یماراـیب شهاـگباوخ  رد  داد  ناـمرف  وت  هب  تدـناباوخ و  شرتسب  رد  ( شنادـناخ وا و  رب  ادـخ  دورد  ) ربماـیپ

هتشک يارب  ار  وخ  ،و  یتفاتش شتوعد  شریذپ  هب  هنارادربنامرف  ، ینک ظفح  شنانمشد 
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هدرپ نآرق  رد  هرکذ  ّلـج  شراـتفگ  هـب  تیاـبیز  راـک  زا  ،و  درک ینادردـق  تـیرادرب  ناـمرف  زا  ادـخ  هجیتـن  رد  ، يدرک هداـمآ  ندـش 
تیراتفرگ سپـس  « دشورف یم  ادخ  يدونـشوخ  ندروآ  تسدب  يارب  ار  شناج  هک  تسا  یـسک  مدرم  زا  و  :» دومرف هک  اجنآ  ، تشادرب

هب قح  ،و  دـش ادـیپ  دـیدرت  کش و  هجیتن  رد  ، دوب هتفر  الاب  اه  هزین  هب  بیرف  هلیح و  يور  زا  اه  نآرق  هک  یلاـحرد  ، نیفـص گـنج  رد 
تراما دوخ  موق  رب  ار  وا  یـسوم  هک  ینامز  ، دـش نوراه  يراتفرگ  هب  هیبش  تا  يراتفرگ  نیا  ، دـش يوریپ  نامگ  زا  ،و  داـتفا وس  کـی 

: تفگ یم  دز و  یم  دایرف  نانآ  رس  رب  نوراه  ، دندش هدنکارپ  وا  زا  اهنآ  ، داد

مروتـسد زا  و.دینک  يوریپ  نم  زا  ، تسا هدنـشخب  يادخ  امـش  راگدرورپ  هک  یتسرد  هب  دیا  هدش  شیامزآ  هلاسوگ  هب  امـش  مدرم  يا 
ریما يا  وـت  نـینچمه  و  !! ددرگزاـب اـم  يوـس  هـب  یــسوم  اـت  ، دوـب میهاوـخ  هلاـسوگ  هـب  روآ  يور  ناـنچمه  دــنتفگ  ، دــییامن يوریپ 

وت ۀتـساوخ  زا  اّما  ، دـیا هتـشگ  گـنرین  راـتفرگ  دـیدش و  شیاـمزآ  نآ  هب  امـش  ّتلم  يا  : یتفگ تفر  ـالاب  اـهنآرق  هک  نیمه  ، ناـنموم
زا ،و  يدز زابرـس  نانآ  ياضاقت  زا  وت  دـندومن ، اضاقت  وت  زا  ار  رواد  ود  نتـشامگ  ،و  دنتـساخرب تفلاخم  هب  وت  اب  ،و  دـندرک یچیپرس 

نـشور رکنم  ياطخ  و  دـش ، راکـشآ  قح  هک  ینامز  سپ  ، یتشاذـگاو ناشدوخ  هب  ار  نآ  ،و  یتسج يرازیب  ادـخ  يوس  هب  نانآ  لمع 
هب روبجم  ار  وت  يدرخ  یب  يور  زا  ،و  دـندش فـالتخا  راـچد  نآ  زا  سپ  ، دـندرک فارتـعا  قـح  هار  زا  فارحنا  شزغل و  هب  ،و  تشگ

ار ناشناهانگ  دنتـسناد  اور  ، یتشاد زاب  نآ  زا  وت  دنتـساوخ و  یم  نانآ  يدز و  زابرـس  نآ  زا  هک  یتیمکح  ، دندرک ّتیمکح  نتفریذـپ 
رد و  دنتشاد ، رارصا  قافن  رب  نانچمه  ، يروک یهارمگ و  ياهـشور  رب  ناشیا  ،و  يدوب تیاده  ییانیب و  هار  رب  وت  دندش ، بکترم  هک 
هب تریـشمش  اب  درک  ینمـشد  وت  اب  هک  ار  یـسک  ،و  دناشچ نانآ  هب  ار  ناشدنـسپان  راک  ینیگنـس  ادخ  ات  ، دـندوب نادرگرـس  یهارمگ 

ادخ دورد.دش  ییامنهار  ،و  تفای تداعس  هک  ار  یسک  درک  هدنز  وت  تّجح  اب  ،و  دش راسنوگن  تخبدب و  سپ  ، دیشک يدوبان 
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وت ، دیامنن دوبان  ار  تا  يرترب  ییوج  بیع  ،و  دنکن هطاحا  يا  هدننک  حدم  تفصو  رب  ، رفس رد  رـضح و  رد  ، هاگماش دادماب و  داب  وت  رب 
اپب ار  ادخ  دودح  تششوک  اب  ، ناشیا نیرت  تخسرس  نید  زا  عافد  رد  ،و  ینانآ نیرت  صلاخ  ییاسراپ  رد  ،و  یقلخ نیرتهب  تدابع  رد 

هدرپ تنایب  اب  ،و  یتخاس شوماخ  ار  اهگنج  ۀلعـش  تیاهتـشگنارس  اب  ، يداد يرارف  ار  نید  زا  جراخ  ياهودرا  تریـشمش  اـب  ،و  یتشاد
ادـخ هار  رد  ار  وـت  يا  هدـننک  شنزرـس  چـیه  شنزرـس  ، يدرک فرطرب  نشور  قـح  زا  ار  لـطاب  یگتخیمآ  ،و  يدـیرد ار  هبـش  ياـه 

ینادرم نانمؤم  زا  : دومرف یلاعت  يادخ  ، ناگدننک فصو  شیاتـس  ناحاّدم و  حدم  زا  درک  زاین  یب  ار  وت  یلاعت  يادخ  حدـم  ، تفرگن
زا یعمج  ،و  دندیسر تداهش  هب  دوخ  نامیپ  رس  رب  یهورگ  ، دندرک افو  هناقداص  دندوب  هتسب  نامیپ  نآ  رب  ادخ  اب  هچنآ  هب  هک  دنتـسه 

.دندرکن رییغت  يور  چیه  هب  ،و  دنکش یم  راظتنا  نانآ 

شنادـناخ وا و  رب  ادـخ  دورد  هک  ) ادـخ لوسر  ،و  یتشک ار  نید  زا  ناگتفر  نوریب  ناراکمتـس و  نانکـش و  نامیپ  يدـید  هک  یناـمز 
رـس نوخ  هب  نساحم  نیا  هک  هدیـسرن  نآ  تقو  ایآ  : یتفگ ، يدرک اـفو  شدـهع  هب  مه  وت  ،و  دوب هتفگ  تسار  وت  هب  ار  شا  هدـعو  ( داـب

زا یناـهرب  ۀـیاپ  رب  هکنیا  هب  یتشاد  ناـنیمطا  ، دوش یم  هتخیگنارب  راـک  نیا  يارب  ّتلم  نیا  نیرت  تخبدـب  ناـمز  هچ  اـب  ،؟ دوش نیگنر 
نآ تسا  نـیا  ،و  يداد ماـجنا  هـک  يا  هلماـعم  هـب  ناداـش  ، ییادـخ هاـگراب  هدـنوش  دراو  ، یتـسه تراـک  زا  تریـصب  تراـگدرورپ و 

تشتآ ترارح  مزالم  ار  نانآ  ،و  نک تنعل  تیاهتنعل  مامت  هب  ار  تیایبنا  نانیشناج  ،و  تناربمایپ ناگدنشک  ایادخ.گرزب  يراگتـسار 
نیقی و زا  سپ  ار  وا  ،و  دومن راکنا  ار  شنامیپ  ،و  درک بصغ  ار  تا  ّیلو  ّقح  هک  ار  یسک  نک  تنعل  ،و  نادرگ
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،و دـندرک متـس  وا  هب  هک  یناسک  نانمؤم و  ریما  نالتاق  ایادـخ  ، دـش رکنم  يدرک  لـماک  وا  يارب  ار  نید  هک  يزور  شتیـالو  هب  رارقا 
شنمشد زا  ناگدننک  يوریپ  ،و  شنالتاق نینچمه  ،و  نک تنعل  ار  نیسح  رب  ناگدننک  متـس  ایادخ.نک  تنعل  ار  نانآ  نارای  ناوریپ و 

هب هک  يراکمتس  لوا  نک  تنعل  ایادخ  ، تخس دیدش و  یتنعل  شا  يرای  زا  ناگدننک  غیرد  ،و  شلتق هب  نایضار  ،و  شنمـشد ناروای  و 
صاصتخا تنعل  هب  ار  دّمحم  نادناخ  قح  بصاغ  راکمتس و  لّوا  ایادخ  ، تشادزاب ناشقوقح  زا  ار  نانآ  ،و  درک متـس  دّمحم  نادناخ 

،و ایصوا رورس  یلع  رب  ،و  ناربمایپ متاخ  دّمحم  رب  تسرف  دورد  ایادخ.تمایق  زور  ات  تخاس  هویـش  وا  هچنآ  زا  هدننک  يوریپ  ره  ،و  هد
نیگهودنا هن  ،و  تسا نانآ  رب  یمیب  هن  هک  ینانمیا  ،و  ناشتیالو هب  نابایماک  زا  ،و  نانآ هب  نیکّسمتم  زا  هد  رارق  ار  ام  ،و  شکاپ نادناخ 

.دنوش یم 

یم رود  کیدزن و  زا  زور  ره  ار  ترایز  نیا  هکنیا  میدرک و  هراشا  ترایز  نیا  دنـس  هب  « نیرئازلا هیدـه  » باـتک رد  اـم  : دـیوگ ّفلؤم 
تمینغ ار  نآ  مالّسلا  هیلع  تیالو  هاش  ترضح  ترایز  ناقئاش  ،و  تدابع هب  ناقاتـشم  هتبلا  هک  تسا  یگرزب  ةدیاف  نیا  ،و  دناوخ دوش 

.درمش دنهاوخ 

[ ...هدش تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  « لابقا » باتک رد  هک  تسا  یترایز  : مّوس ]

فیرش ربق  رانک  ، ریدغ دیع  زور  رد  هاگره  : دومرف هک  هدش  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  « لابقا » باتک رد  هک  تسا  یترایز  : مّوس
دعب یشاب  رگید  ياهرهش  رد  رگا  ،و  اعد زامن و  زا  سپ  ،و  ورب بانج  نآ  فیرش  ربق  کیدزن  ، یشاب مالّسلا  هیلع  نانموم  ریما  ترضح 

بیبـح و ریزو و  ،و  تربماـیپ ردارب  ،و  تا ّیلو  رب  تسرف  دورد  ایادـخ  : تسا نیا  اـعد  ،و  ترـضح نآ  بناـج  هب  نـک  هراـشا  زاـمن  زا 
زا هدیزگرب  ،و  زار هاگیاج  ،و  شتسود
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لسن و ردپ  ،و  دـندروآ نامیا  وا  هب  هک  نانآ  ، شترتع نیرت  فیرـش  شا و  ّیلو  نیما و  صلاخ و  كاپ و  ،و  شنیـشناج ،و  شا هداوناخ 
ریما ،و  ناناملـسم رورـس  ، شتّلم رب  وا  نیـشناج  ،و  شـشور ورهر  ،و  شتعیرـش هب  هدننک  توعد  تّجح و  هب  يایوگ  تمکح و  هاگرد 

نم ایادخ  ، يداتـسرف تناربمایپ  نانیـشناج  ناگدـیزگرب و  ،و  دوخ قلخ  زا  یکی  رب  هک  يدورد  نیرترب  ، نایوردـیپس ورـشیپ  ،و  نانمؤم
هچنآ ،و  دـناسر هچنآ  ،و  دـناسر تشاد  هدـهع  رب  ار  هچنآ  ( شنادـناخ وا و  رب  ادـخ  دورد  ) تربمایپ بناج  زا  وا  هک  مهد  یم  تداـهش 

درک مارح  ،و  ار تلالح  درک  لالح  ، درک ظفح  دوب  هدش  هدرپس  وا  هب  ار  هچنآ  ،و  درک تیاعر  دوب  هدش  هتـساوخ  وا  زا  شا  يرادـهگن 
نامیپ اب  ،و  ار تنانمـشد  تشاد  نمـشد  ،و  ار تناتـسود  تشاد  تسود  ،و  تهار هب  دـناوخ  ارف  ار و  تماکحا  تشاداـپب  ،و  ار تمارح 

ادـخ باـسح  هب  ،و  داد جرخ  هـب  ییابیکـش  هـک  یلاـحرد  ، درک دربـن  تناـمرف  زا  ناگدـش  جراـخ  ،و  ناراکمتـس ،و  تـهار زا  ناـنکش 
اـضر ماقم  هب  هنیمز  نیا  رد  ات  ، دادـن هار  دوخ  هب  یکاـب  ادـخ  هار  رد  ، ناگدـننک شنزرـس  زا  ،و  نادرگ يور  هن  ناـنک  يور  ، تشاذـگ
يوس هب  سپ  ، دیسر ارف  وا  گرم  ات  ، دومن یهاوخریخ  تخس  یششوک  اب  ،و  دیتسرپ ار  وت  هناصلاخ  ،و  درک وت  میلـست  ار  اضق  ،و  دیـسر

دّمحم و رب  يادخ.يدومن  شحور  ضبق  هدش  تیاده  رگتیاده و  كاپ و  هدیدنـسپ و  راگزیهرپ و  یلو  تخبـشوخ و  دیهـش و  دوخ 
.نایناهج راگدرورپ  يا  ، يداتسرف تناگدیزگرب  ناربمایپ و  زا  یکی  رب  هک  يدورد  نیرترب  ، تسرف دورد  وا  نادناخ 

شصاصتخا هک  ، هدرک لقن  رگید  یترایز  ، فیرش زور  نیا  يارب  « رئازلا حباصم  » باتک رد  سوواط  نبا  دّیس  : دیوگ ّفلؤم 
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باـتک موـس  مود و  تراـیز  ار  اـهنآ  یـسلجم  ۀـمّالع  هـک  ، تـسا تراـیز  رود  زا  بّـکرم  تراـیز  نآ  تـسین و  موـلعم  زور  نـیا  هـب 
.تسا هداد  رارق  « هفحت »

[ هلآ هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  تدالو  زور  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترایز  : مود ]

ریما ترـضح  ۀـصوصخم  ترایز  زا  ترایز  نیمّود  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  تدالو  زور  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تراـیز 
هّللا همحر  سوواط  نبا  دّیس  دیهـش و  دیفم و  خیـش.تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  تدالو  زور  ترایز  مالّـسلا  هیلع  نانمؤم 

،و ترایز نیا  هب  درک  ترایز  لوالا  عیبر  مهدفه  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هک  دنا  هدرک  تیاور 
مالّـسلا هیلع  نانمؤم  ریما  دهـشم  هب  نوچ  : دومرف وا  هب  ،و  داد میلعت  هنع  هّللا  یـضر  یفقث  ملـسم  نب  دّمحم  ردـقلا  لیلج  ۀـقث  هب  ار  نآ 

راـقو یمارآ و  هب  ،و  نک رّطعم  شوـخ  يوـب  هب  ار  شیوـخ  ،و  شوـپب ار  دوـخ  ياـه  هماـج  نیرت  هزیکاـپ  ،و  نک تراـیز  لـسغ  ، ییاـیب
رب مالس  ناوخب  نآ  زا  سپ  وگب و  ربکا  هّللا  هبترم  یس  تسیاب و  هلبق  هب  ور  ، يدیسر رّهطم  مرح  هاگرد  ینعی  « مالّسلا باب  » هب نوچ  ، ورب

كاـپ و رب  مالـس  ، ادـخ تاـکرب  تمحر و  ،و  شخبرون غارچ  هد و  میب  ةدـنهد  هدژم  رب  مالـس  ، ادـخ ةدـیزگرب  رب  مالـس  ، ادـخ لوـسر 
رب مالـس  ادخ  تاکرب  تمحر و  ،و  دّـمحم مساقلا  وبا  رب  مالـس  ، هتـشگ دـییأت  ةدـش  يرای  رب  مالـس  ناشخرد ، مچرپ  رب  مالـس  ، هزیکاپ
هب ناگدـنهانپ  حیرـض و  نیا  مرح و  نیا  فارطا  میقم  هک  ، ادـخ ناگتـشرف  رب  مالـس  ، قـح ۀتـسیاش  ناگدـنب  ،و  ادـخ لـسرم  ناربماـیپ 

: وگب ورب و  ربق  كدزن  هب  سپس.دننانآ 

ياـقآ يا  وت  رب  مالـس  ، اـیلوا تسرپرـس  يا  وـت  رب  مالـس  ، اوـقت لـها  هاـگ  هیکت  يا  وـت  رب  مالـس  ، نانیـشناج نیـشناج  يا  وـت  رب  مـالس 
گرزب ۀناشن  يا  وت  رب  مالس  ، نادیهش
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تنیز يا  وت  رب  مالـس  ، ایلوا هانپ  يا  وت  رب  مالـس  ، اوقت اب  نایوردـیپس  ياوشیپ  يا  وت  رب  مالـس  ، اـبع لـها  نیمجنپ  يا  وت  رب  مالـس  ، ادـخ
لمح ،و  ضوح بحاص  يا  وت  رب  مالـس  ، نیما ناماما  ردـپ  يا  وت  رب  مالـس  ، ناتـسود صلاـخ  يا  وت  رب  مالـس  هدـیزگرب ، ناتـسرپاتکی 

يایرد يا  وت  رب  مالس  ، تفای تفارش  وا  هب  ینم  هّکم و  هک  يا  وت  رب  مالس  خزود ، تشهب و  ةدننک  شخب  يا  وت  رب  مالس  ، مچرپ ةدننک 
ناگتشرف شناهاوگ  دش و  هداد  جاودزا  نانز  زورس  اب  نامسآ  رد  ،و  دمآ ایند  هب  هبعک  رد  هک  يا  وت  رب  مالس  ، ناتسدیهت هانپ  ،و  اهشناد

رتسب رب  هک  يا  وت  رب  مالس  ، داد شصاصتخا  گرزب  ياطع  هب  ربمایپ  هک  يا  وت  رب  مالس  ، نشور غارچ  يا  وت  رب  مالـس  ، دندوب هدیزگرب 
زارطمه ،و  تشگزاب شیارب  دیـشروخ  هک  يا  وت  رب  مالـس  ، درک ظفح  نانمـشد  دـنزگ  زا  شناـج  اـب  ار  وا  ،و  دـیباوخ ناربماـیپ  متاـخ 

شورخ هب  شنوماریپ  رد  بآ  هک  اجنآ  ، داد تاـجن  شردارب  وا و  مسا  هب  ار  حون  یتشک  ادـخ  هک  يا  وت  رب  مالـس  ، دـش افـص  نوعمش 
یتشک يا  وت  رب  مالس  ، دش ههاریب  هب  هک  ینامز  ، تفریذپ ار  مدآ  ۀبوت  شردارب  وا و  ۀلیسو  هب  ادخ  هک  يا  وت  رب  مالس  ، دش زیربل  دمآ و 

اهدژا و اـب  هک  يا  وت  رب  مالـس  ، تشگ نوگنرـس  دـنام  سپ  نآ  زا  هک  ره  ،و  تفاـی تاـجن  دـش  نآ  هب  کّـسمتم  سکره  هک  یتاـجن 
رب ادخ  تّجح  يا  وت  رب  مالس  ، نانمؤم ریما  يا  وت  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  مالس و  ، تفگ نخس  نابایب  گرگ 
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قـح و نیب  هدـننکادج  تمکح و  ندـعم  يا  وـت  رب  مالـس  ، درخ ناـبحاص  ياوـشیپ  يا  وـت  رب  مالـس  ، تشگزاـب ، دـش رفاـک  هک  یـسک 
هب يایوگ  ،و  مکح شخب  هلصیف  يا  وت  رب  مالـس  ، باسح زور  نازیم  يا  وت  رب  مالـس  ، تسوا دزن  باتک  ملع  هک  يا  وت  رب  مالـس  ، لطاب

تیافک نامیا  لها  زا  ار  گنج  وت  ۀلیسو  هب  بازحا  رد  ادخ  يا  وت  رب  مالس  ، بارحم رد  رتشگنا  ةدنهد  هقدص  يا  وت  رب  مالس  یتسرد 
هک يا  وت  رب  مالـس  ، رد ةدننک  ربیخ و  لتاق  يا  وت  رب  مالـس  ، تشگزاب دومن و  صلاخ  ادخ  يارب  ار  یگناگی  هک  يا  ، وت رب  مالـس  ، درک

ناـج هب  ار  ربماـیپ  توعد  درک و  گرم  میلـست  ار  دوـخ  ناـج  وا  ،و  شرتـسب رد  ندـیباوخ  يارب  ، قـلخ ۀـمه  نیرتـهب  ار  وا  دـناوخ  ارف 
و نید ، مامز  ّیلو  يا  وت  رب  مالـس  ، داب وا  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  ،و  تسوا يارب  وکین  ماجنارـس  یبوط و  هک  يا  وت  رب  مالـس  ، دیرخ
هک يا  وت  رب  مالـس  ، دـش لزان  تایداع  ةروس  شا  يرترب  رد  هک  يا  وت  رب  مالـس  ، تازجعم بحاص  يا  وت  رب  مالـس  ، ناـیاقآ ياـقآ  يا 

مالس ، اهگنج ةدنامرف  يا  وت  رب  مالس  ، اه هناشن  تازجعم و  ةدننکراکشآ  يا  وت  رب  مالس  ، هدش هتشون  اه  هدرپارس  رب  نامـسآ  رد  شمان 
هب هدننزرهم  يا  وت  رب  مالـس  ، اهنابایب گرگ  هدننک  باطخ  يا  وت  رب  مالـس  ، دیآ یم  هچنآ  زا  هتـشذگ و  هچنآ  زا  ةدـنهدربخ  يا  وت  رب 

مالس ، لکشم لئاسم  ةدننک  نایب  ،و  هزیر گنس 
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تشاد و ناـهن  ییوـگزار  ربماـیپ  اـب  هک  يا  وـت  رب  مالـس  ، دـندرک بّجعت  گـنج  رد  شتـالمح  زا  اهنامـسآ  ناگتـشرف  هک  يا  وـت  رب 
وا رب  ادـخ  تاکرب  تمحر و  ،و  نارورـس راـکوکین و  ناـماما  ردـپ  يا  وت  رب  مالـس  ، داد ادـخ  هار  رد  اـه  هقدـص  ییوگزار  شیپاـشیپ 
وت رب  مالس  ، داب وا  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  ،و  راذگ ثاریم  نیرتهب  شناد  ثراو  يا  وت  رب  مالس  ، ربمایپ ور  هلابند  يا  وت  رب  مالـس  ، داب

مالس ، نانمؤم هانپ  يا  وت  رب  مالس  ناگدید ، هثداح  سردایرف  يا  وت  رب  مالس  ، ناراگزیهرپ ياوشیپ  يا  وت  رب  مالس  ، نانیشناج رورس  يا 
رد ار  رتشگنا  هک  يا  وت  رب  مالـس  ، ادـخ مکحم  نامـسیر  يا  ترب و  مالـس  ، سی هط و  يا  وت  رب  مالـس  ، لیالد ةدننکراکـشآ  يا  وت  رب 

ةدنرگن ةدید  يا  وت  رب  مالـس  ، اراوگ بآ  ةدـننکرهاظ  ،و  هاچ ۀـناهد  زا  گنـس  ةدـننکرب  يا  وت  رب  مالـس  ، داد هقدـص  نیکـسم  هب  زامن 
ملع ۀـنازخ  ،و  ناربماـیپ شناد  ثراو  يا  وت  رب  مالـس  ، ناگدـیرفآ ماـمت  ناـیم  رد  وا  ةدننکریـسفت  ناـبز  ،و  شا هدوشگ  تسد  ،و  ادـخ

ياوشیپ ،و  نید سییر  يا  وت  رب  مالـس  ایبنا ، متاخ  ضوح  زا  ادـخ  ياـیلوا  یقاـس  ،و  دـمح مچرپ  بحاـص  ،و  ناگدـنیآ ناگتـشذگ و 
فرط ،و  شا ینارون  لامج  ،و  ادخ ةدیدنسپ  مان  رب  مالس  ، داب وا  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  و  ةدیدنسپ ، ناماما  ردپ  ،و  نایوردیپس
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تمحر ّیلع و  نسحلا  وبا  ماما  رب  مالس  ، ناشخرد هراتس  رب  مالس.هدیزگرب  صلخم  راگزیهرپ  ماما  رب  مالس.شتسار  هار  ،و  شدنمورین
نابحاص ،و  تیادـه ياهلعـشم  ،و  يراگزیهرپ ياه  هناشن  ،و  اهیکیرات ياهغارچ  تیادـه و  ناماما  رب  مالـس.داب  وا  رب  ادـخ  تاـکرب  و 

،و راّبج تّجح  ،و  راونا رون  رب  مالـس  ، نانآ رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  ،و  ایند لها  رب  تّجح  مکحم و  زیواتـسد  مدرم و  هاگهانپ  ،و  درخ
زا صلخم  نایعیـش  ةدنهد  تاجن  ، راّفک رب  گرم  ةدنزیرورف  ، راثآ زا  هدـنهدربخ  ، خزود تشهب و  ةدـننک  تمـسق  ،و  كاپ ناماما  ردـپ 
اه هدرپ  بحاص  ۀبعک  رد  هتفای  تدالو  ، راتخم ربمایپ  رتخد  راگزیهرپ  كاپ  يوناب  هب  هتفای  صاصتخا  رب  مالس.ناهانگ  گرزب  ياهراب 
ربخ رب  مالس.داب  وا  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  ،و  كاپ ناماما  ردام  هّیضرم  هدیدنسپ  كاپ  راکوکین  يوناب  هب  نامـسآ  رد  هدش  جیوزت 

،و ادـخ روـنا  روـن  رب  مالـس.دندرگ  تساوخزاـب  نآ  زا  و  دـنوش ، هضرع  نآ  رب  تّما  ،و  دـندرک فـالتخا  شّقح  رد  تّما  هـک  گرزب 
نم ، قح صاـخ  صلاـخ و  ةدـنب  تّجح و  ،و  ادـخ ّیلو  يا  وـت  رب  مالـس  ، داـب وا  رب  ادـخ  تاـکرب  تمحر و  ،و  شرت نشور  ییانـشور 

وا و رب  ادـخ  دورد  ) ادـخ لوسر  هار  زا  ،و  هتـسیاش يداـهج  يدرک  داـهج  ادـخ  هار  رد  اـنامه  ادـخ  ّیلو  يا  وت  هک  مهد  یم  یهاوـگ 
مارح یتسناد  مارح  ،و  ار ادخ  لالح  یتسناد  لالح  ،و  يدومن يوریپ  ( داب شنادناخ 
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یهن رکنم  زا  يدرک و  رما  فورعم  هـب  ،و  ار تاـکز  یتـخادرپ  ،و  ار زاـمن  یتـشاد  اـپب  ،و  ار یهلا  ماـکحا  دــیدرک  عیرــشت  ،و  ار ادــخ 
ارف گرم  ات  ، ادـخ دزن  گرزب  شاداپ  رگباسح  ،و  یـشوک تخـس  یهاوخریخ و  ربص و  اب  یتساـخرب  داـهج  هب  ادـخ  هار  رد  ،و  يدومن
وا هب  رابخا  نیا  هک  ار  یـسک  دنک  تنعل  ادخ  ،و  تشاذگ رانک  تماقم  زا  ،و  درک عنم  تّقح  زا  هک  ار  یـسک  دـنک  تنعل  ادـخ  ، دیـسر

تسود ار  وت  هک  یـسک  اب  متـسود  نم  هک  ، مریگ یم  دهاش  ار  شنالوسر  ناربمایپ و  ناگتـشرف و  ادخ.دش و  دونـشخ  نآ  هب  دیـسر و 
سوبب و ار  نآ  ،و  نابسچب ربق  هب  ار  دوخ  سپـس.داب  وا  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  مالـس.دراد و  نمـشد  ار  وت  هکنآ  اب  منمـشد  ،و  دراد
هب نید  ندناسر  هب  ، ادخ ّیلو  يا  مهد  یم  تداهش  تا  هرابرد  ،و  ینیب یم  ار  میاج  يونش و  یم  ار  منخس  هک  مهد  یم  تداهـش  : وگب

یناهانگ ّلج  ّزع و  يادـخ  نم و  نایم  اـنامه  ، ادـخ ّیلو  يا  ، ادـخ نیما  يا  ، ادـخ تّجح  يا.نم  يـالوم  يا  ، هفیظو ندرک  ادا  مدرم و 
ّزع يادخ  يوس  هب  نم  هتبلا  ، دنازرل یم  ار  منورد  ياضعا  اهنآ  دای  ،و  هتشگ معنام  مارآ  باوخ  زا  ،و  هدرک نیگنـس  ار  متـشپ  هک  تسا 

شتعاط ،و  داهناو وت  هب  ار  شقلخ  راک  یتسرپرـس  ،و  دومن دوخ  زار  رب  نیما  ار  وت  هک  یـسک  قح  هب  ، ما هتخیرگ  وت  بناج  هب  ّلج و  و 
رد ،و  هاـنپ خزود  شتآ  زا  ،و  عیفـش ادـخ  هاـگرد  هب  میارب  ، داد دـنویپ  وـت  یتـسود  هب  ار  شا  یتـسود  ،و  درک نورقم  وـت  تعاـط  هب  ار 

ترفغم هاـگرد  يا  ، ادــخ تّـجح  يا  ، ادــخ ّیلو  يا  : وـگب سوـبب و  ار  نآ  نابــسچب و  ربـق  هـب  ار  دوـخ  زاـب.شاب  ناـبیتشیپ  راـگزور 
تساوخرد وت  زا  ، تراوج رد  زادناراب  ،و  تهاگرد هب  هدمآ  دورف  ،و  تربق هب  هدنهانپ  ،و  ترئاز تتسود و  ، ادخ
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انامه ، ینک تعافـش  ترخآ  ایند و  رد  شا  هتـساوخ  هب  ندش  بایماک  ،و  شتجاح ندـمآرب  رد  ، ادـخ هاگـشیپ  هب  شیارب  هک  ، دـنک یم 
دوخ بزح  رد  ،و  هد رارق  دوخ  هّجوت  دراوم  زا  ارم  نم  يـالوم  يا  ، تسا هدـش  هتفریذـپ  تعافـش  گرزب و  یتـلزنم  ادـخ  دزن  وت  يارب 

زا كاپ  ناماما  رب  نیسح و  نسح و  تدنزرف  ود  رب  وت و  رب  مالس  ،و  حون مدآ و  وت  رانک  رد  هدیمرآ  ود  رب  ،و  وت رب  مالـس  ،و  نک دراو 
.داب وت  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  ،و  تلسن

مالّـسلا و هیلع  مدآ  بانج  يارب  تعکر  ود  مالّـسلا و  هیلع  نانمؤم  ریما  يارب  تعکر  ود  ، رآ ياجب  ترایز  زاـمن  تعکر  شـش  سپس 
ّفلؤم.یلاـعت هـّللا  ءاـش  نا  دیـسر  دـهاوخ  تباـجا  هـب  هـک  ناوـخب  رایـسب  ار  ادـخ  مالّـسلا و  هـیلع  حوـن  ترــضح  يارب  تـعکر  ود 

یـسلجم ۀـمّالع  دـناوخ و  باتفآ  عولط  ماگنه  لّوالا  عیبر  مهدـفه  رد  دـیاب  ار  ترایز  نیا  : هتفگ « ریبک رازم   » باـتک بحاـص  : دـیوگ
رهاظ تسا و  روکذـم  هربتعم  بتک  رد  ربتعم  ياهدنـس  هب  تسا و  ترایز  نیرتهب  تارایز  ناـیم  رد  تراـیز  نیا  : هدومرف هرـس  سدـق 
یسک رگا  : دیوگ ّفلؤم.تسا  بوخ  دنناوخب  ار  ترایز  نیا  هک  تقوره  ، درادن زور  نیا  هب  یـصاصتخا  هک  تسا  تایاور  زا  یـضعب 

دراو مالّـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  ترایز  ، ترـضح نآ  ثعبم  ای  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  تدـالو  زور  رد  هک  تسا  هنوگچ  : دـیوگب
تاقوا نیا  رد  یصوصخم  ترایز  ، دوب راوازس  هکنآ  اب  ، تسین ترایز  زور  ود  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  يارب  هدش و 

نیا داّحتا  لامک  راوگرزب و  ود  نیا  لاصتا  تّدش  رطاخ  هب  نیا  هک  مییوگ  باوج  ؟ دشاب هدش  دراو  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  يارب 
هدرک و ترایز  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ، دـنک ترایز  ار  مالّـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هکره  هک  ، تسا مه  اـب  كاـپ  رون  ود 

زین »و  تسین يو  ناج  وا  ریغ  تسا و  یفطصم  ناج  هلهابم  هیآ  رد  ترضح  نآ  و  ،» تسا ا�نَـسُْفنَأ »  » ۀیآ نآرق  زا  تقیقح  نیا  رب  دهاش 
تیاور مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  يدهـشم  نب  دّـمحم  خیـش  هلمج  زا.تـسا  تاـیاور  زا  يرایـسب  یمالـسا  فراـعم  زا  نآ  دـهاش 

رود وت  لزنم  زا  نم  لزنم  ، هّللا لوسر  اـی  : تشاد هضرع  ، دـش فّرـشم  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تمدـخ  یبارعا  يدرم  : هدرک
تتاقالم میآ  یم  تندید  هب  نوچ  ، موش یم  وت  ندید  ترایز و  قاتشم  نم  ، تسا
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یم سونؤم  دوخ  ظعاوم  ثیدـح و  هب  ارم  باـنج  نآ  ، منک یم  تراـیز  ار  مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  ، دوش یمن  لـصاح  میارب 
،و هدرک ترایز  ارم  دـنک  ترایز  ار  یلع  هکره  : دومرف ، مدرگ یمرب  ترـسح  هودـنا و  تلاح  اب  وت  دـندیدن  رطاخ  هب  نآ  زا  سپ  ، دـنک

موق هب  نم  بناج  زا  ار  بلاطم  نیا  ، هتشاد نمـشد  ارم  ، درادب نمـشد  ار  وا  هک  یـسک  هتـشاد و  تسود  ارم  ، درادب تسود  ار  وا  هکره 
ازج تماـیق  زور  رد  ار  وا  ، ناـنمؤم حـلاص  لـیئربج و  نم و  هدـمآ و  نم  دزن  قـیقحت  هب  ، دورب وا  تراـیز  هب  هکره  نـک و  غـالبا  دوـخ 

ياهناوختسا نک  ترایز  ، ینک ترایز  ار  فجن  بناج  نوچ  : هدش تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يربتعم  ثیدح  رد.داد  میهاوخ 
یلع ناربمایپ و  متاخ  دّـمحم  هتـشذگ و  ناردـپ  يا  هدرک  ترایز  ، ترایز نیا  هب  هک  ار  بلاط  یبا  نب  یلع  مسج  حون و  ندـب  مدآ و 

لوسر ای  کیلع  مالّسلا  :» وگب تسیاب و  مالّسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  ربق  هب  ور  : دندومرف هک  تشذگ  مشش  ترایز  رد  ار و  ایـصوا  نیرتهب 
لاح رد  هیّرزا  هدیصق  هب  دوخ  نیمضت  یعون  رد  رباج  خیش  هدورس  ابیز  هک  یتسار  هب  ، کلذ ریغ  یلا  « هللا هوفـص  ای  کیلع  مالـسلا  ، هللا

: يولع دبنگ  هب  هراشا 

ینارون نآ  رد  هک  ینعی  ار  ادخ  شرع  ای  تسا * نوفدم  یناج  هچ  ار  كاپ  دمحا  نآ  رد  هک  * ربمایپ يارب  ربق  نیرتگرزب  هب  نک  هیکت 
: هتفگ ییانـس  میکح  دننک و  وزرآ  ار  شکاخ  ندیـسوب  كالفا  تسا * یکاپ  ۀناخ  اجنآ  هک  نک  عضاوت  سپ  * تسا دیـشروخ  نیرت 

شناج یفطصم  ناج  هرمه  شنادزی  درک  هک  ییاضترم 

ود ناشدبلاک  حور  کی  ود  ره  ود  ناشدرخ  هلبق و  کی  ود  ره 

نوراه یسوم و  وچ  ردارب  ود  نودرگ  رتخا  وچ  هدنور  ود 

دندوب فرش  ۀیاریپ  ود  ره  دندوب  فدص  کی  ّرد  کی  ود  ره 

رب ربمیپ  ّتنس  دنهدن  رد  ردیح  ملع  داشگب  هن  ات 
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[ ثعبم رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترایز  : موس ]

بـش ترایز  مالّـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  ترـضح  ۀـصوصخم  تارایز  زا  ترایز  نیموس  ثعبم  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترایز 
: تسا دراو  ترایز  هس  نآ  رد  هکنآ  زور  بجر و  متفه  تسیب و  بش  ینعی  ، تسا نآ  زور  ثعبم و 

[ هّیبجر ترایز  : لّوا ]

رد ، بجر هام  رد  هک  تسا  یترایز  نآ  تشذگ و  بجر  هام  لامعا  رد  هک  هئایلوا  دهشم  اندهـشا  يّذلا  هّلل  دمحلا  : هّیبجر ترایز  : لّوا
تراـیز زا  زین  ار  نآ  يدهـشم  نـب  دّـمحم  خیـش  »و  میدـق رازم  » باـتک بحاـص  یلو  ، دوـش یم  هدـناوخ  هفّرـشم  دـهاشم  زا  کـی  ره 

هچره ،و  روآ اجب  ترایز  زامن  تعکر  ود  نآ  زا  دعب  : دـنا هدومرف  ، يدـناوخ ار  ترایز  نآ  نوچ  دـنا  هدرمـش  ثعبم  بش  ۀـصوصخم 
.نک اعد  یهاوخ 

(...[ هوبنلا ندعم  همئالا و  بأ  یلع  مالّسلا  ) ترایز : مود ]

و.تسا هداد  رارق  « هفحت » باتک متفه  تراـیز  ار  نآ  یـسلجم  ۀـمّالع  هک  ، تسا هوبنلا  ندـعم  همئـالا و  بأ  یلع  مالّـسلا  تراـیز  : مود
.میدرک رکذ  رئازلا » هیده  » رد ار  نآ  ام  هک  نانچ  ، تسا بجر  متفه  تسیب و  بش  هب  صتخم  ، تسا هتفگ  « میدق رازم  » باتک بحاص 

[ ...دنا هدرک  لقن  دیهش  دّیس و  دیفم و  خیش  هک  تسا  یترایز  : موس ]

ریما یتساوخ  ، نآ زور  ای  ثعبم  بش  رد  نوچ  هک  تروص  نیا  هب  ، دنا هدرک  لقن  دیهـش  دّیـس و  دـیفم و  خیـش  هک  تسا  یترایز  : موس
: وگب تسیاب و  ترضح  نآ  ربق  لباقم  شفیرش  هاگراب  رد  رب  ، ینک ترایز  ار  مالّسلا  هیلع  نانمؤم 

،و تسوا ةداتسرف  هدنب و  دّمحم  هک  مهد  یم  تداهش  ،و  درادن یکیرـش  تسا و  هناگی  ، تسین ادخ  زج  يدوبعم  هک  مهد  یم  تداهش 
.دنیوا قلخ  رب  ادخ  ياهتّجح  شنادنزرف  زا  كاپ  ناماما  ،و  تسوا لوسر  ردارب  ،و  ادخ ةدنب  نانمؤم  ریما  بلاط  یبا  نب  یلع 

ربکا هّللا  هبترم  دص  هاگنآ  ، یشاب هلبق  هب  تشپ  ،و  ربق بناج  هب  تیور  هک  يروط  هب  ، تسیاب ترـضح  نآ  ربق  کیدزن  ،و  وش دراو  سپ 
میهاربا ثراو  يا  وت  رب  مالـس  ، ادـخ ةدـیزگرب  حون  ثراو  يا  وت  رب  مالـس  ، ادـخ نیـشناج  مدآ  ثراو  يا  وت  رب  مالـس  : ناوخب وـگب و 

، ادخ تسود 
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نالوسر رورس  دّمحم  ثراو  يا  وت  رب  مالـس  ادخ ، حور  یـسیع  ثراو  يا  وت  رب  مالـس  ، ادخ نخـسمه  یـسوم  ثراو  يا  وت  رب  مالس 
لوسر نیشناج  يا  وت  رب  مالس  ، نانیشناج رورس  يا  وت  رب  مالس  ، ناراگزیهرپ ياوشیپ  يا  وت  رب  مالس  نانمؤم  ریما  يا  وت  رب  مالس  ، ادخ

يا وت  رب  مالـس  ، تسار هار  يا  وت  رب  مالـس  گرزب  ربخ  يا  وت  رب  مالـس  ناینیـشیپ ، شناد  ثراو  يا  وت  رب  مالـس  ، نایناهج راـگدرورپ 
يا وت  رب  مالـس  ، شخبرون هام  يا  وت  رب  مالـس  ، كاپ ةدیدنـسپ  يا  وت  رب  مالـس  ، راگزیهرپ نیـشناج  يا  وت  رب  مالـس  ، راوگرزب ۀتـساریپ 

ماـما يا  وـت  رب  مالــس  ، ناـشفارون غارچ  يا  وـت  رب  مالــس  ، لـطاب قـح و  ةدـننکادج  نیرتـگرزب  يا  وـت  رب  مالــس  ، قیّدـص نیرتـگرزب 
نیما و ،و  قح صلاخ  صاخ و  ةدنب  يا  وت  رب  مالـس  ادخ ، رتگرزب  تّجح  يا  وت  رب  مالـس  ، يراگزیهرپ مچرپ  يا  وت  رب  مالـس  ، تیاده

مهد یم  تداهـش  ، ناگدنب نایم  رد  ادخ  ریفـس  راد و  هنازخ  ملع و  ۀنیجنگ  زار و  ،و  ادخ مکح  ندعم  ،و  ادخ هاگرد  ادخ و  ةدـیزگرب 
هک هنوگ  نآ  هدومن  توـالت  ار  نآرق  ،و  يدرک رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  يرما  ،و  یتخادرپ ار  تاـکز  ،و  یتـشاد اـپب  ار  زاـمن  وت  هک 

افو ادخ  نامیپ  هب  ،و  يدناسر مدرم  هب  ار  نید  ادخ  بناج  زا  ،و  تسا توالت  هتسیاش 
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وا رب  ادخ  دورد   ) شلوسر ادخ و  يارب  ،و  هتسیاش يداهج  يدرک  داهج  ادخ  هار  رد  ،و  دش لماک  وت  هلیـسو  هب  ادخ  تاملک  ،و  يدرک
،و ادـخ نید  زا  يدوب  هدـننک  عافد  هک  یلاحرد  ، ادـخ يارب  ربص و  اب  ، یتساـخرب يزاـبناج  هب  ،و  يدومن یهاوخریخ  ( داـب شنادـناخ  و 

نآ رب  هک  ینـشور  رب  یتفر  داهج  زا  ،و  داد هدعو  ادـخ  هچنآ  هب  قاتـشم  ، تسادـخ دزن  هچنآ  ناهاوخ  ، ادـخ لوسر  ناج  ةدـننک  ظفح 
نیرترب ! یقیّدـص نینچ  زا  شلها  مالـسا و  يوس  زا  ،و  شربماـیپ بناـج  زا  دـهد  شاداـپ  ادـخ  ، هدـش یهاوگ  هاوگ و  رـضاح و  ، يدوب
هدنـسرت ،و  نیقی رد  ناشنیرتدـیدش  ،و  ناـمیا رد  ناـشنیرت  صلاـخ  ،و  مالـسا رد  يدوب  ّتلم  درف  نیلوا  وت  مهد  یم  تداهـش  ، اهـشاداپ

و (، داب شنادـناخ  وا و  رب  ادـخ  دورد   ) ادـخ لوسر  هب  تبـسن  ناشنیرتطاتیحااب  ،و  تمحز لوبق  رد  ناـشنیرتگرزب  ،و  ادـخ زا  ناـشنیرت 
رد ناـشنیرتراوگرزب  ،و  تلزنم رد  ناـشنیرت  فیرـش  ،و  هـجرد رد  ناشنیرتدـنلب  ،و  قـباوس رد  ناـشنیرتدایز  ،و  لـئاضف رد  ناـشنیرترب 

،و ار ( داب شنادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  ) ادخ لوسر  هار  يدوب  مزامل  ،و  دندوب تسس  مدرم  هک  یماگنه  يدوب  دنمورین  سپ  ، وا هاگـشیپ 
ۀنیک ،و  نارفاـک مشخ  ناـقفانم و  شهاوـخ  مغر  هب  رما  نیا  رد  ، قـح رب  ینیـشناج  ، يدوـب ربماـیپ  نیـشناج  وـت  هـک  مـهد  یم  تداـهش 

زا نانآ  هک  ینامز  ، يدرک قطن  دـندرک و  یلهاک  اهنآ  هک  یماـگنه  ، يدرک ماـیق  تموکح  راـک  هب  ، دوبن یـشکمشک  ار  وت  ،و  ناقـساف
نانآ لوا  وت  ، تفای هار  درک  يوریپ  ار  وت  هکره  سپ  ، دندرک فّقوت  اهنآ  هک  نامز  نآ  ، یتفر شیپ  ادخ  رون  هب  ، دـندز مد  نتفگ  نخس 

رد ناشنیرت  عاجـش  ،و  يأر رد  ناشنیرتراوتـسا  ،و  راتفگ رد  ناـشنیرت  تسرد  ،و  عاـفد رد  ناـشنیرت  تخـس  ،و  نتفگ نخـس  رد  يدوب 
، يدوب نابرهم  يردپ  نامیا  لها  يارب  ، روما هب  ناشنیرت  هاگآ  ،و  لمع رد  ناشنیرتوکین  ،و  نیقی رد  ناشنیرتدایز  و  بلق ،
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اهنآ ار  هچنآ  يدرک  ظفح  ،و  دندش ناوتان  نآ  زا  نانآ  هچنآ  ، يدیـشک شود  هب  وت  سپ  داتفا  وت  تسد  هب  ناشروما  ریبدـت  هک  ینامز 
یتقو يدـش  رترب  ،و  دندیـسرت هک  ینامز  يدز  رمک  هب  تّمه  نماد  ،و  دـندراذگ ورف  اـهنآ  ار  هچنآ  يدرک  تیاـعر  ،و  دـندومن عیاـض 
ناراب نانموم  يارب  ،و  نیگمـشخ ،و  دـیدش يدوب و  نازیر  یباذـع  نارفاـک  رب  ، دـندرکن ربص  هک  هاـگنآ  يدرک  ربص  ،و  دـندش دـنمزآ 

تدوجو ، تسـشنن یناوتاـن  هب  تتریـصب  ، تشگن فرحنم  تلد  ، دـشن دـنک  تلیلد  ، يدوـب ناـیاپ  یب  شناد  ناوارف و  تمعن  تمحر و 
رب ادخ  دورد  ) ادخ لوسر  هک  يدوب  نانچ  نآ  ، درادن شرب  اج  زا  اه  هدننکش  ،و  دهدن شتکرح  اهدابدنت  هک  يدوب  هوک  دننام  ، دیسرتن

يدـحا يارب  ، نامـسآ رد  تمظع  اـب  نیمز ، رد  گرزب  ، ادـخ دزن  میظع  ، دوخ شیپ  نتورف  ، ندـب رد  يوق  : دوـمرف ( داـب شنادـناخ  وا و 
يارب وت  هب  تبـسن  قلخ  يارب  ،و  تشادـن دوجو  ییوج  بیع  ۀـنیمز  تقح  رد  يا  هدـنیوگ  يارب  ،و  دوـبن ندز  هنعط  ياـج  وـت  ةراـبرد 

ات دیآ ، یم  باسح  هب  زیزع  دنمورین و  ، وت دزن  راوخ  ناوتان و  ، یشمرن عقّوت  وت  شیپ  ار  یسک  هن  ،و  یعمط ياج  ناشلطاب  ياه  هتساوخ 
رود کیدزن و  يروآرد  وا  گنچ  زا  ار  قح  ات  دش  یم  هدرمش  راوخ  ناوتان و  ، وت شیپ  زیزع  دنمورین و  ،و  يریگب وا  عفن  هب  ار  شّقح 

،و میمصت يرابدرب و  تروتـسد  ،و  متح مکح و  تا  هتفگ  ،و  تسا يراتفرـشوخ  یتسرد و  قح و  وت  راک  ، دنربارب هنیمز  نیا  رد  وت  دزن 
وت بانج  هب  نامیا  ،و  تشگ شوماخ  وت  ۀلیسو  هب  اهـشتآ  ،و  دش ناسآ  وت  هب  یتخـس  ،و  تفای لادتعا  وت  هب  نید  ، ریبدت شناد و  تیأر 
یم زاـب  وا  يوـس  هب  مییادـخ و  نآ  زا  اـم  سپ  ، تسکـش مـهرد  ار  مدرم  تتبیـصم  ،و  دـش رادـیاپ  وـت  هـب  مالـسا  ،و  تفاـی يدـنمورین 

سک دنک  تنعل  ادخ  ، میدرگ
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،و درک بصغ  ار  تّقح  و  تشاد ، اور  متـس  وت  رب  هکنآ  ،و  تسب غورد  وت  هب  هکنآ  ،و  دـیزرو تفلاخم  وت  اـب  هکنآ  ،و  تشک ار  وت  هک 
ار یتّلم  دنک  تنعل  ادخ  ، میرازیب ناشیا  زا  ادخ  هب  هّجوت  اب  ام  ، دش دونشخ  نآ  هب  دیـسر و  وا  هب  ربخ  نیا  هک  ار  یـسک  دنک  تنعل  ادخ 
و هدش ، فرحنم  وت  زا  ،و  دنتشک ار  وت  دندناسر و  کمک  مه  هب  وت  هیلع  رب  ،و  دندومن راکنا  ار  تتیالو  ،و  دندیزرو تفلاخم  وت  اب  هک 

تیارب ناگدـشدراو ، يارب  تسا  یهاـگیاج  هچ  ،و  داد رارق  ناـنآ  هاـگیاج  ار  شتآ  هک  ساپـس  ار  ادـخ  ، دـندرک غـیرد  تا  يراـی  زا 
یم تداهش  ،و  هفیظو يادا  و  قح ، مایپ  ندناسر  هب  ( داب شنادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  ) شلوسر ّیلو  ،و  ادخ ّیلو  يا  مهد  یم  تداهش 

ةدـنب ییوت  ،و  ادـخ هار  ییوت  ،و  دـنیآ یم  ادـخ  بناج  هب  نآ  زا  هک  یتسه  يا  هیوس  ،و  ییادـخ هارمه  هاـگرد و  بیبح و  وت  هک  مهد 
تتلزنم لاح و  ندوب  گرزب  رطاخ  هب  هدننک  ترای  ، ما هدـمآ  تدزن  هب  داب ) شنادـناخ  وا و  رب  ادـخ  دورد  ) ادـخ لوسر  ردارب  ،و  ادـخ

ار شیوخ  ییاهر  تتعافـش  هب  ، تعافـش رد  ، ماوت يوس  هب  قاتـشم  میوج  یم  بّرقت  ادخ  يوس  هب  تترایز  هب  ،و  شلوسر ،و  ادـخ دزن 
هب دـیما  هک  یلاحرد  ، ماوت يوس  هب  ناساره  ، منازیرگ ما  هدرک  راـب  دوخ  تشپ  رب  هک  مناـهانگ  زا  ما  هدـنهانپ  وت  هب  شتآ  زا  ، مبلط یم 
هب وت  ۀلیـسو  هب  میوج  یم  بّرقت.میالوم  يا  مریگ  یم  تعافـش  هب  ادخ  بناج  هب  ار  وت  ، ما هدمآ  وت  يوس  هب  ، مراد راگدرورپ  تمحر 
وت رئاز  تسود و  ،و  ادـخ ةدـنب  نم  ، نک تعافـش  ادـخ  هاگرد  هب  ارم  ناـنمؤم  ریما  يا  ، دوش هدروآرب  متاـجاح  وت  تیاـنع  هب  اـت  ، ادـخ

تسرف دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  ایادخ.تسا  هتفریذپ  تعافش  گرزب و  ماقم  تلزنم و  مولعم و  ماقم  ادخ  دزن  وت  يارب  ، متسه
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ربکا قیّدص  تناگدنب و  رب  تّجح  رتوکین و  ۀملک  ،و  ترترب تسود  مکحم و  زیوآ  تسد  ،و  ترادافو نیما  هدنب و  رب  تسرف  دورد  و 
ياوـشیپ ،و  ناقیّدـص يادـتقم  ،و  ناراـگزیهرپ شیپ  رد  ناـنموم  ریما  ، ناگدــیزگرب هاـگ  هـیکت  اـیلوا و  ۀــیاپ  نانیــشناج و  رورــس  و 

،و تلوسر نیـشناج  ،و  تربماـیپ ردارب  ، کـش زا  كاـپ  ،و  بیع زا  هتـساریپ  ،و  صیاـقن زا  هدـیرب  ،و  اهـشزغل زا  موصعم  نآ  ، ناگتـسیاش
يارب يریـشیمش  يداد  رارق  ار  وا  هکنآ  ، شا هرهچ  زا  هودنا  ةدننک  فرطرب  ،و  شناج اب  ربمایپ  هب  هدنهد  کمک  ،و  شرتسب رب  هدیباوخ 

ییاـمنهار ،و  شناـج ةدـنرادهگن  ،و  شمچرپ ةدـننک  لـمح  ،و  شتّجح يارب  نـشور  یتلـالد  شتلاـسر و  يارب  يا  هزجعم  شتّوـبن و 
يرای اب  ار  كرش  نایهاپس  ات  ، شا يزوریپ  يارب  يدیلک  شا و  يرای  يارب  یهاگرد  شرس و  رب  یجات  ،و  شدربن يارب  تدق  ،و  شتّما
فقو ار  نآ  و  دیشخب ، تلوسر  وت و  يدونـشخ  هار  رد  ار  شناج  تخاس و  دوبان  تروتـسد  هب  ار  رفک  ياهودرا  ،و  داد تسکـش  تا 

وا تشم  ناـیم  رد  ( داـب شنادـناخ  وا و  رب  ادـخ  دورد  ) ربماـیپ ناـج  اـت  ، داد رارق  ربماـیپ  ياـهیراتفرگ  ربارب  رد  يرپـس  ،و  وا تعاـطا  رب 
نآ ، دـندرک کـمک  ادـخ  لوـسر  زیهجت  لـسغ و  رب  ار  وا  ناگتـشرف  ،و  دیـشک دوـخ  ةرهچ  رب  ،و  دوـبر رد  ار  نآ  یکنخ  زا  ،و  دـمآرب

شنامیپ مزالم  ،و  دومن افو  شا  هدعو  هب  ،و  درک ادا  ار  وا  ضرق  ،و  تشاذگ كاخ  رد  ار  شا  هزانج  ،و  دـناوخ زامن  ربمایپ  رب  ترـضح 
هب دوخ  ، تفای دوخ  يارب  یناروای  هک  ینامز  ،و  درک ظفح  ار  شتّیصو  ،و  داهن شیاپ  ياج  اپ  ،و  دش
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رد ار  تیادـه  مچرپ  سپ  ، دیـشک شود  هب  ار  تماما  نارگ  ياهراب  مامت  تردـق  اب  هک  یلاحرد  ، درک مایق  تفالخ  نیگنـس  ياـهراک 
هب مدرم  نیب  رد  ، دـنارتسگ تتاـقولخم  ناـیم  رد  ار  تلادـع  ،و  دوـشگ تیاـهروشک  رد  ار  ّتینما  ۀـماج  ،و  تشارفارب تناگدـنب  ناـیم 

،و تخاـس مارآ  ار  هنتف  ،و  دومن تسار  ار  یجک  ، درک راوـخ  روـهقم و  ار  راـکنا  ،و  دوـمن اـپ  رب  ار  تتاّررقم  ،و  درک تموـکح  تنآرق 
هراومه ،و  تشک ار  نید  زا  ناگدش  جراخ  ناراکمتس و  نانکش و  نامیپ  ،و  تسب ار  یعامتجا  فاکش  ،و  دیـشک يدوبان  هب  ار  یتسس 
یلاحرد ، وا شور  ییابیز  ،و  وا يوخ  یمرن  ،و  وا قیرط  )و  داب شنادناخ  وار و  ادخ ب  دورد  ) ادخ لوسر  شور  هار و  رب  درک  یگدنز 

دوخ نیعلا  بصن  ار  شترضح  ياهراک  یلاع  ياه  هنومن  ،و  دش وا  قیرط  راد  هدهع  ،و  تخیوآ شتّزع  هب  ،و  درک ادتقا  ششور  هب  هک 
نیگنر شرـس  نوخ  هب  شنـساحم  هک  یتـقو  اـت  ، دومن یم  توعد  روـما  نآ  هب  ،و  درک یم  راداو  اـهراک  نآ  هب  ار  تناگدـنب.داد  رارق 

دورد وا  رب  ، درواین كرـش  وت  رب  یندز  مهرب  مشچ  ةزادنا  هب  ،و  دادن حیجرت  نیقی  رب  ار  کش  وت  تعاط  رد  وا  هک  نانچمه  ایادخ.دش 
تیانع ،و  ناسرب مالـس  دورد و  وا  هب  ام  بناج  زا  ،و  دسرب توبن  ۀجرد  هب  تشهب  رد  نآ  ۀلیـسو  هب  هک  هدنیور  ، هزیکاپ يدورد  تسرف 

يا تا  ینابرهم  هب  ، يدنمونت لضف  ةدنراد  وت  هک  ، ار يدونشخ  ترفغم و  ناسحا و  لضف و  شا  یتسود  رد  ، دوخ تبناج  زا  ام  هب  نک 
.نانابرهم نیرت  نابرهم 

و درگرب ، هلبق  يوس  هب  هاـگنآ  ، ار پچ  بناـج  نآ  زا  سپ  راذـگب و  نآ  رب  ار  دوخ  تروص  تسار  فرط  ،و  سوـبب ار  حیرـض  سپس 
: وگب مالسلا  اهیلع  ارهز  ۀمطاف  ترضح  حیبست  نتفگ  زا  دعب  ،و  نک اعد  یهاوخ  هچره  زامن  زا  سپ  ،و  رآ ياجب  ترایز  زامن 
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هک ار  یناسک  هد  تراشب  و  :» يدومرف يداد و  تراشب  نم  هب  ( شنادـناخ وا و  رب  وت  دورد  ) دّـمحم تلوسر  ربمایپ و  نابز  رب  وت  ایادـخ 
رب وـت  دورد   ) تنـالوسر ناربماـیپ و  ۀـمه  هـب  نـم  يادــخ.یتسار  مدــق  ناـشراگدرورپ  دزن  تـسا  ناـنآ  يارب  هـک  ، دــندروآ ناـمیا 
هب قیدصت  اب  ،و  هد رارق  نانآ  اب  ارم  هکلب  ، يزاس میاوسر  مدرم  رب  رد  هک  هدم  مرارق  یتیعقوم  رد  نانآ  هب  تفرعم  زا  سپ  ، منمؤم ( ناشیا

،و ماوت رئاز  هدنب و  نم  ایادخ.يداد  نامرف  ناشیا  زا  يوریپ  هب  ارم  ،و  يدنادرگ تتمارک  هب  صوصخم  ار  نانآ  وت  ایادـخ.ناریمب  نانآ 
هدرک ترایز  هدمآ و  وا  دزن  هب  هک  یـسک  يارب  ، يا هدش  ترایز  يا و  هدمآ  ره  رب  ،و  تلوسر ردارب  ترایز  اب  میوج  یم  بّرقت  وت  هب 

يا ، ناـبرهم يا  ، ادـخ يا  منک  یم  تساوخرد  وـت  زا  سپ  ، يا هدـش  تراـیز  نیرتراوـگرزب  ،و  هدـش رادـید  نیرتـهب  وـت  ،و  تسا ّیقح 
يدنزرف رسمه و  ،و  هدوبن شیاتمه  يدحاو  ، هدشن هدیئاز  هدازن و  هک  یسک  يا  ، زاین یب  يا  اتکی ، يا  ، راوگرزب يا  ، داوج يا  ، هدنـشخب

زا ییاـهر  تلوسر  هب  تبـسن  متراـیز  رد  میارب  ار  تا  هفحت  یهد  رارق  ،و  یتـسرف دورد  دّـمحم  نادـناخ  دّـمحم و  رب  هکنیا  ، هتفرگنرب
يارب ناگدـننک  عوشخ  زا  ،و  دـنناوخ یم  میب  دـیما و  اب  ار  وت  ،و  دنباتـش یم  تاریخ  يوس  هب  هک  نانآ  زا  یهد  مرارق  و  خزود ، شتآ 
یناسک زا  هد  مرارق  سپ  ، شتفرعم تیالو و  هب  بلاط و  یبا  نب  یلع  میالوم  ترایز  هب  يداـهن  ّتنم  نم  رب  ایادـخ.يراد  مرّرقم  دوخ 

رب هد و  رارق  شنایعیـش  زا  ارم  ایادـخ.نید  يارب  تا  يراـی  هب  هنب  ّتنم  نم  رب  ،و  دنناتـس یم  يراـی  وا  زا  ،و  دـننک یم  يراـی  ار  وا  هـک 
ترفغم يدونشخ و  تمحر و  زا  ، نادرگ بجاو  نم  يارب  ایادخ.ناریمب  شنید 
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راگدرورپ ار  يادـخ  ساپـس  ،و  ناـنابرهم نیرت  ناـبرهم  يا  ، ینآ ۀتـسیاش  وت  هک  ناـنچ  نآ  ، هزیکاـپ لـالح  عیـسو  يزور  ناـسحا و  و 
ناـنک و هیرگ  مالّـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما  تداهـش  زور  مالّـسلا  هیلع  رـضخ  ترـضح  هدـمآ  ربتعم  تیاور  رد  : دـیوگ فلؤم.ناـیناهج 

: تفگ سپ  ، داتسیا ترضح  نآ  ۀناح  رد  رب  ،و  دمآ باتش  هب  نایوگ  نوعجار  هیلا  ّانا  هّلل و  ّانا  عاجرتسا 

نیقی و رد  ناشنیرت  تخس  ،و  نامیا رد  ناشنیرت  صلاخ  ،و  مالـسا هب  ندیورگ  رد  ّتلم  رفن  نیلوا  وت  ، نسحلا وبا  يا  دنک  تمحر  ادخ 
سپ درمشرب  تسا  ترایز  نیمه  رد  هک  یتارابع  نیا  هب  کیدزن  ار  ترضح  نآ  لئاضف  زا  يرایسب  يدوب و  ادخ  زا  ناشنیرت  هدنسرت 

تـسا تداهـش  زور  ترایز  ۀلزنم  هب  هک  ار  تاملک  نآ  لصا  ،و  تسا بسانم  دوش  هدـناوخ  مه  تداهـش  زور  ینعی  زور  نیا  رد  رگا 
ثعبم بش  لاـمعا  نمـض  رد  نیا  زا  شیپ  اـم  هک  نادـب.دنک  هعجارم  باـتک  نآ  هب  دـهاوخ  هکره  ، مـیا هدرک  رکذ  هیدـه  باـتک  رد 

اجنآ هب  تسا  هتـسیاش  ، دوب ّقلعتم  « اهفرـشم یلع  هللا  تاولـص  » هفیرـش هضور  نیا  هب  هک  میدرک  لـقن  هطوـطب  نبا  ۀمانرفـس  زا  یمـالک 
دوش عوجر 

ملسم بانج  ترایز  دجسم و  نآ  لامعا  نآ و  گرزب  دجسم  هفوک و  تلیضف  رد  مجنپ  لصف 

[ هفوک دجسم  تلیضف  ]

تیاور رد  ،و  هدش نآ  هب  ریـسفت  نینیـس  روط  هدومرف و  رایتخا  ار  نآ  یلاعت  قح  هک  تسا  يرهـش  راهچ  نآ  زا  یکی  هفوک  شاب  هاگآ 
هب ، نآ رد  هقدص  مهرد  کی  ،و  تسا مالّسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  مرح  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  مرح  ،و  ادخ مرح  هفوک  : هدمآ

.ددرگ یم  هبساحم  تعکر  ردص  هب  نآ  رد  زامن  تعکر  ود  دوش و  یم  باسح  رگید  ياج  رد  مهرد  دص 

هک تسا  يدجـسم  راـهچ  زا  یکی  هک  تسا  یفاـک  نآ  تفارـش  ناـیب  رد  ،و  دوش رکذ  هک  تسا  نآ  زا  هداـیز  هفوک  دجـسم  تلیـضف 
مامتا رصق و  نیب  رفاسم  هک  تسا  ییاه  لحم  زا  یکی  ،و  ندرک چوک  اهنآ  يوس  هب  باتـش  هب  ناشتاضویف  كرد  يارب  تسا  هتـسیاش 

هک تسا  زامن  رازه  لداعم  لوبقم و  ّجح  ربارب  نآ  رد  بجاو  زامن  و.تسا  ّریخم  نآ  رد  زامن 
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( جع ) يدهم ترـضح  زامن  هاگیاج  ،و  تسا ناربمایپ  زامن  لّحم  هفوک  دجـسم  : هدش دراو  تایاور  رد.دوش  هدروآ  اجب  رگید  ياج  رد 
یم هدافتـسا  تایاور  یـضعب  زا  ،و  دنا هدروآ  اجب  زامن  ، نآ رد  ربمایپ  نیـشناج  رازه  ربمایپ و  رازه  هک  تسا  یتیاور  رد  ،و  دش دهاوخ 

مالّـسلا هیلع  رقاب  ماما  ترـضح  زا  هیولوق  نبا.تسا  لضفا  دراد  رارق  سدـقملا  تیب  رد  هک  یـصقا  دجـسم  زا  هفوک  دجـسم  هک  ، دوش
يوس هب  ،و  دننک هلحار  داز و  هیهت  ، رود ياهرهـش  زا  هنیآ  ره  ، دراد تلیـضف  هزادـنا  هچ  هفوک  دجـسم  دـننادب  مدرم  رگا  : هدرک تیاور 
نایب هب  ، هلوبقم ةرمع  اـب  تسا  ربارب  بحتـسم  زاـمن  ،و  لوبقم ّجـح  اـب  تسا  ربارب  ، نآ رد  بجاو  زاـمن  : دومرف زین  ،و  دـنیایب دجـسم  نیا 

هدروآ اجب  هلآ  هیلع و  هّللا و  یّلـص  ادـخ  لوسر  اـب  هک  تسا  يا  هرمع  جـح و  دـننامه  نآ  رد  ّبحتـسم  بجاو و  زاـمن  رگید  تیاور 
يا : دومرف نم  هب  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  هجراخ  نب  نوراه  زا  ، دنا هدرک  تیاور  ماظع  خیاشم  زا  ار  وا  ریغ  ینیلک و  خیـش.دنشاب 
یم اـجنآ  رد  ار  دوخ  ياـهزامن  ۀـمه  : دومرف ، هن : متفگ ؟ دوشیم لـیم  کـی  ، تسا تفاـسم  هزادـنا  هچ  هفوـک  دجـسم  وـت و  نیب  نوراـه 

: دومرف ، هن متفگ  ؟ یناوخ

ناـکم نآ  تلیـضف  هک  یناد  یم  چـیه  ، دـش یمن  توـف  نآ  رد  زاـمن  کـی  نـم  زا  متـشاد  دـیما  مدوـب  دجـسم  نآ  کـیدزن  نـم  رگا 
یم جارعم  هب  ار  ادخ  لوسر  هک  یبش  رد  یتح  ، هدراذـگ زامن  هفوک  دجـسم  رد  هکنآ  رگم  يربمایپ  هن  یحلاص و  ةدـنب  هدوبن  ؟ تسیچ

هاوخب هزاجا  مراگدرورپ  زا  : دومرف ، يا هفوک  دجـسم  ربارب  رد  نونکا  ؟ ییاجک یناد  یم  تشاد  هضرع  ترـضح  نآ  هب  لیئربج  ، دـندرب
ترضح نآ  سپ  ، دومرف تمحرم  یلاعت  قح  ، تساوخ نذا  قح  ترضح  زا  لیئربج  ، مراذگب زامن  تعکر  ود  مورب و  دجسم  نآ  رد  ات 

زا یغاب  نآ  طسو  تشهب و  ياهغاب  زا  تسا  یغاب  نآ  تسار  بناـج  هک  یتسردـب  ، دراذـگ زاـمن  تعکر  ود  نآ  رد  دروآ و  دورف  ار 
ربارب نا  رد  بحتـسم  زامن  ،و  زامن رازه  اب  تسا  ربارب  نا  رد  بجاو  زامن  اـنامه  ، تشهب ياـهغاب  زا  یغاـب  نآ  تشپ  تشهب و  ياـهغاب 

هب تسا  نآ  رد  تلیضف  هزادنا  هچ  دننادب  مدرم  رگا  تسا و  تدابع  ، رکذ نآرق و  توالت  نودب  ، نا رد  نتسشن  ،و  زامن دصناپ  اب  تسا 
و تسا ، جح  ربارب  نا  رد  بجاو  زامن  : هدـمآ رگید  تیاور  رد  دنـشک و  نیمز  هب  ار  دوخ  ، ناکدوک شور  هب  هچرگ  دـنیایب  نآ  بناج 

هحفص ،] تشذگ فیرش  دجـسم  نیا  تلیـضف  هراشا  مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  متفه  ترایز  لیذ  رد  هرمع  ةزادنا  هب  ّبحتـسم  زامن 
.تسا لضفا  نآ  پچ  بناج  زا  دجسم  نیا  تسار  بناج  هک  دوشیم  مولعم  تایاور  يا  هراپ  زا  560]و 

هفوک گرزب  دجسم  لامعا 

هراشا

دشاب یم  نآ  ریغ  »و  رئازلا حابصم  » باتک رد  هک  یتروص  هب  : هفوک دجسم  لامعا 

[ هفوک رهش  هب  دورو  ياعد  ]

: وگب يدش  هفوک  دراو  نوچ  هک  تسا  نآ 
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اب یندمآ  دورف  ارم  رآ  دورف  ایادـخ  داب ) شنادـناخ  وا و  رب  ادـخ  دورد  ) ادـخ لوسر  نییآ  رب  ،و  ادـخ هار  رد  ،و  ادـخ هب  ادـخ و  مان  هب 
: وگب نتفر  لاح  رد  ،و  وش هناور  هفوک  دجسم  يوس  هب  سپ.یناگدنروآ  دورف  نیرتهب  وت  هک  ، تکرب

.ادخ تسا  هّزنم  ،و  ار يادخ  ساپس  ،و  تسین ادخ  زج  يدوبعم  تسا و  رتگرزب  ادخ 

[ دجسم هب  دورو  ماگنه  ياعد  ]

مالس و شنیرهاط  نادناخ  ،و  ّهلا دبع  نب  دّمحم  ، ادخ لوسر  ام  رورس  رب  مالـس  : وگب تسیاب و  رد  دزن  ، يوش دراو  دجـسم  رد  هب  نوچ 
مدآ و شناردـپ  راثآ  ،و  شتمکح ماقم  ،و  روضح هاگیاج  سلاجم و  رب  ،و  بلاط یبا  نب  یلع  نانمؤم  ریما  رب  ادـخ  تاـکرب  تمحر و 

قح نایم  وا  ۀلیسو  هب  ادخ  هک  داد  هب  هدننکادج  ، ربکا قیّدص  ، رگداد ، میکح ماما  رب  مالـس  ، شلیالد نایب  لیعامـسا و  میهاربا و  حون و 
زا دـنام  هدـنز  هکره  ،و  دوش كاله  لیلد  يور  زا  ددرگ  كاله  هک  ره  ات  درک ، ادـج  ار  دـیحوت  كرـش و  نامیا و  رفک و  ،و  لطاب و 

ناـحتما راـبدرب  ،و  ناقیّدـص رویز  ،و  ناگدـیزگرب ناـج  ۀّـصاخ  ناـنمؤم و  ریما  ییوـت  هک  مهد  یم  تداهـش  ، دـنام هدـنز  لـیلد  يور 
ۀتـشر ،و  شا هدـعو  هب  يایوگ  ،و  شنامیپ ةدـننز  هرگ  ،و  شتمکح هاـگرد  ،و  وا رما  ةدـننکادا  ،و  نیمز يور  رب  ادـخ  رواد  ،و  ناگدـش
بّرقت وت  ۀلیـسو  هب  ، نانمؤم ریما  يا  ، رت یلاع  رواد  هاوگ  ،و  رترب ۀجرد  ،و  يوقت هار  ،و  تاجن هاگهانپ  ،و  شناگدـنب وا  نیب  هدـش  لصو 

نم ۀلیسو  اقآ و  ّیلو و  وت  ، لماک بّرقت  ، میوج یم  ادخ  هب 
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باـب هب  روهـشم  ،و  تسا دجـسم  بقع  رد  هک  يرد  زا  تسا  نآ  رتـهب  : دـیوگ ّفلؤم.يوش  یم  دجـسم  دراو  سپ.یترخآ  اـیند و  رد 
هب هدـنهانپ  هاگیاج  تسا  نیا  ، تسا رتگرزب  ادـخ  ، تسا رتگرزب  ادـخ  ، تسا رتگرزب  ادـخ  ییوگ : یم  هاـگنآ  ، يوش دراو  تسا  لـیفلا 

ناـقداص و ناـگتفای و  هر  نآ  ناـماما  ناـنمؤم و  ریما  تیـالو  هب  )و  داـب شنادـناخ  وا و  رب  ادـخ  دورد  ) ادـخ بیبح  دّـمحم  هب  ،و  ادـخ
ناونع هب  نانآ  هب  ، صوصخم ینتخاس  كاـپ  تخاـس  ناـشکاپ  درک و  رود  ناـشیا  زا  ار  يدـیلپ  ادـخ  هک  ناـنآ  ، نادـشار نارونخس و 
کیرش ، مریگن یتسرپرس  وا  هارمه  ،و  يزیچ مرواین  كرـش  وا  هب  متـشگ  ادخ  رما  میلـست  ، مدش یـضار  ناتـسرپرس  نایداه و  ناماما و 

هک مهد  یم  تداهـش  ، ادخ يایلوا  ادخ و  ارم  تسا  یفاک  ، رود سب  یهارمگ  دندش  هارمگ  ،و  دنتفگ غورد  ادخ  يارب  ناگدـنهدرارق 
یلع و هکنیا  ،و  تسوا لوسر  هدنب و  دّمحم  هک  مهد  یم  تداهـش  ،و  تسین یکیرـش  وا  يارب  ،و  تسا هناگی  ، تسین ادخ  زج  يدوبعم 

.شناگدنب رب  ادخ  ياهتّجح  ،و  دننم ناتسرپرس  داب ) نانآ  رب  ادخ  دورد  ) شلسن زا  هتفای  هر  ناماما 

[ مالّسلا هیلع  میهاربا  ترضح  نوتس  لامعا  ]

مالّـسلا هیلع  میهاربا  ترـضح  نوتـس  نآ  ،و  ورب تسا  مجنپ  نوتـس  ربارب  ،و  طاـمنا باـب  بنج  رد  هک  ، مراـهچ وتـس  بناـج  هـب  سپس 
زا نوچ  (، ردق ) ةروس )و  دـمح ) اب ار  رگید  تعکر  ود  )و  دـیحوت )و( دـمح ) اب ار  نا  تعکر  ود  ، رآ ياجب  زامن  تعکر  راهچ  سپ  ، تسا

: ناوخب وگب و  ار  مالّسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  حیبست  ، يدش غراف  زامن 

هداد ناشرارق  صاخ و  یندرک  كاپ  هتخاس  ناشکاپ  ،و  هدرپ ناشیا  زا  ار  يدیلپ  ادخ  هک  نانآ  ، ادخ هتفای  هار  هتسیاش  ناگدنب  رب  مالس 
رب مالس  ، ناگدنب ۀمه  رب  تّجح  ،و  لسرم یناربمایپ 
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: وگب هبترم  تفه  و.میلع  زیزع  یشخب  هزادنا  تسا  نیا  ، نایناهج راگدرورپ  ار  يادخ  ساپس  ،و  نالوسر

زا ، يدرک ّتیصو  نآ  هب  ار  تا  هّیرذ  هک  حون  يا  نانمؤم  تسرپرس  يا  مییوت  ّتیصو  هب  دّهعت  ام  : وگب سپ.نایناهج  رد  حون  رب  مالس 
ناربمایپ و نالوسر و  ۀمه  رب  ،و  شنادناخ رب  وا و  رب  ادخ  دورد  ، میدّمحم نامربمایپ  نایعیش  وت و  نایعیـش  زا  ام  ،و  ناقیّدص نالوسر و 

میب هدنهد و  هدژم  رب  مالـس.نانمؤم  ریما  یلع  نامیالوم  تیالو  ،و  هتفای هر  ناماما  ،و  ّیما دّـمحم  نید  ،و  میهاربا نییآ  رب  ام  ،و  ناقداص
ریما یلع  شناگدنب  رب  وا  زا  سپ  ادخ  يارب  دهاش  نآ  ، شنیشناج یـصو و  رب  ،و  وا رب  ادخ  تاکرب  ناوضر و  تمحر و  اهدورد و  ، هد

يرورـس و یتسرپرـس و  تهج  زا  مدونـشخ  نانآ  هب  ، یتفرگ ناـیناهج  رب  ار  شتعیب  هکنآ  نشور  ةدـنهدزیمت  ،و  ربکا قیّدـص  ، ناـنمؤم
تایح و ،و  مترخآ اـیند و  منید و  مالـسا و  متیدودـحم و  يدازآ و  مبیـصن و  ملاـم و  منادـناخ و  منادـنزرف و  مناـج و  رد  ینارمکح 

یمن هک  يا  هدـنز  نآ  ناگدـید  ،و  لطاب قح و  نیب  ةدـننکادج  ماـقم و  ره  ةدـنهد  هلـصیف  ،و  ادـخ باـتک  رد  ناـماما  دییامـش  ، مگرم
ادـخ زج  يدوـبعم  ، دـش هتخانـش  امـش  طـسوت  هـب  ادـخ  قـح  درک و  مـکح  ادـخ  امـش  ۀلیـسو  هـب  ،و  یهلا ناـمیکح  دییامــش  ، دـباوخ

ور شیپ  زا  دییادخ  رون  امش  ، تسادخ لوسر  دّمحم  ، تسین
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ار يزیچ  هک  یمیلـست  ، میامـش میلـست  نم  نانمؤم  ریما  يا  ، تفرگ یـشیپ  نآ  رب  یعطق  مکح  هک  دـییادخ  نییآ  امـش  ، اـم رـس  تشپ  و 
یمن تیاده  نم  هک  یلاحرد  ، درک تیاده  ارم  امـش  ۀلیـسو  هب  هک  ار  يادـخ  ساپـس  ، مریگن یتسرپرـس  وا  زج  ،و  مزاسن ادـخ  کیرش 

تیاده ار  ام  هکنآ  يارب  ار  يادخ  ساپـس  ، تسا رتگرزب  ادخ.تسا  رتگرزب  ادخ  ، تسا رتگرزب  ادخ  ، درک یمن  متیاده  ادخ  رگا  ، متفای
.درک

[ تشطلا تیب  ءاضقلا و  هّکد  لامعا  ]

هراشا

یم نآ  يور  مالّسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هک  هدوب  هفوک  دجسم  رد  يا  هچناّکد  « اضقلا هّکد  » هک نادب  : تشطلا تیب  ءاضقلا و  هّکد  لامعا 
( ِنا�سْحِْإلا ِلْدَْعلِاب َو  ُُرمْأَی  ّللا 

�
َه َّنِإ   ) ۀمیرک ۀیآ  نآ  رب  هک  تشاد  دوجو  یهاتوک  نوتـس  لّحم  نآ  رد  دندرک و  یم  تواضق  دنتـسشن و 

.دوب هدش  هتشون 

ناـیم نتـسشن  رثا  رب  هک  يرهوش  یب  رتخد  ، دـش رهاـظ  رتـخد  نآ  قح  رد  ناـنمؤم  ریما  ةزجعم  هک  تسا  ییاـج  ناـمه  تشطلا  تیب  و 
ناردارب ، درک هلماح  نز  مکـش  دننامب  ار  رتخد  مکـش  ،و  گرزب نوخ  ندیکم  زا  كدنا  كدنا  ،و  دش دراو  شمکـش  رد  ییولاز  ، بآ

نانمؤم ریما  دزن  لکـشم  نیا  تواضق  يارب  ، دندمآرب وا  نتـشک  ددصرد  دندرب و  عورـشمان  هار  زا  ندش  راددـنزرف  نامگ  وا  هب  رتخد 
روتـسد ار  هفوک  ۀـلباق  سپـس  ، دـندناشن هدرپ  تشپ  ار  رتـخد  نآ  دندیـشک و  هدرپ  دجـسم  زا  یفرط  رد  داد  روتـسد  ترـضح  ، دـندمآ

محر رد  يدـنزرف  تسا و  نتـسبآ  رتخد  نیا  نینمؤملا  ریما  اـی  ، تشاد هضرع  هنیاـعم  زا  سپ  هلباـق  نز  ، دـنک هنیاـعم  ار  رتـخد  نآ  ، داد
رتخد مکـش  زا  دینـش  نجل  يوب  یتقو  ولاز  ، دنداد رارق  نآ  يور  هب  ار  رتخد  دـندروآ و  نجل  زا  رپ  یتشط  داد  روتـسد  ترـضح  ، دراد

تـشط نآ  رد  دومن و  رـضاح  یفرب  هعطق  ماش  ياههوک  زا  درک و  زارد  تسد  ترـضح  هک  تسا  تایاور  زا  یـضعب  رد.دـمآ  نوریب 
.دمآ نوریب  رتخد  مکش  زا  ولاز  ات  دنداهن 

اجب ار  اجنآ  لامعا  دنور و  یم  دجسم  طسو  هب  مراهچ  نوتس  لامعا  زا  سپ  هک  تسا  نآ  دجسم  لامعا  بیترت  رد  روهـشم  هک  نادب 
یم اج  هب  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  ۀّـکد  زا  تغارف  زا  سپ  لامعا  ۀـمه  نایاپ  رد  ار  تشطلا  تیب  ءاضقلا و  هّکد  لامعا  دـنروآ و  یم 

رد رـضخ  خیـش  »و  راحب » رد یـسلجم  ۀـمّالع  »و  رئازلا حابـصم  » باتک رد  سوواـط  نبا  دّیـس  هک  یبیترت  ناـمه  هب  ریقف  نیا  اّما.دـنروآ 
زا دعب  ار  تشطلا  تیب  اضقلا و  هّکد  لامعا  ، دیامن لمع  روهشم  بیترتب  دهاوخب  یـسک  رگا.منک  یم  رکذ  دنا  هدرک  لقن  « رازم » باتک

لّحم نآ  رد  ،و  ورب اضقلا  هّکد  يوسب  تروص  ره  رد  ، درواین اجب  مراهچ  نوتس  لامعا 
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: وگب روآ و  ياجب  ار  مالّسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  حیبست  ، يدش غراف  نوچ  ، ناوخب یهاوخ  هک  هروس  ره  دمح و  هب  ، زامن تعکر  ود 

يالاب اهمدق  هچنآ  يارب  تسا  نتورف  میور  ، یگتـسیاش نتـشاد  نودب  میظع  ياهتمعن  هب  ما  هدنناشوپ  ،و  ما هدـننک  کلام  کلام و  يا 
نم هب  تلـضف  زا  ، هدـم رارق  تکـاله  هب  لـصّتم  ار  تنحم  نیا  هـن  یتخـس و  نـیا  ، تراوـگرزب تاذ  تـمظع  يارب  ، دریگ یم  رارق  نآ 

نادناخ دّـمحم و  رب  ، دوب یهاوخ  ،و  يا هدوب  هراومه  هک  لّوا  نیرید  ، ییوت ، يدیـشخبن یـسک  هب  تساوخرد  نودـب  هک  يزیچ  ، شخبب
ناگدـش اهر  ناگدـشدازآ و  زا  ارم  ،و  هد تکرب  مرمع  رد  ،و  امن كاپ  ار  ملمع  ، نک محر  نم  هب  زرمایب و  ارم  تسرف و  دورد  دّـمحم 

.نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  تا  ینابرهم  هب  ، هد رارق  شتآ  زا 

[ تشطلا تیب  لامعا  ]

ترـضح حـیبست  مالـس و  زا  سپ  ناوخب و  زامن  تعکر  ود  هاگیاج  نیا  رد.تسا  اضقلا  هّکد  هب  لّصتم  لّحم  نیا  : تشطلا تیب  لامعا 
یناسک تیالو  زین  ،و  منک هریخذ  ار  ّتیبوبر  هب  مرارقا  وت و  هب  تبسن  مصالخا  متفرعم و  ما و  یتسرپاتکی  نم  ایادخ  : وگب مالّسلا  اهیلع 

وا و رب  ادخ  دورد  ) وا ترتع  دّمحم و  تیالو  نآ  ،و  مداد رارق  هتخودـنا  يداد  تمعن  نم  هب  تاقولخم  نایم  زا  ناشتفرعم  رطاخ  هب  هک 
نیا رد  زور و  نیا  رد  میـالوم  يا  ناـنآ  هب  وـت  هب  نوـنکا  ،و  ترخآ اـیند و  رد  وـت  هب  ما  یگدـنهانپ  زور  يارب  ، تـسا ( داـب شنادـناخ 

رد تکرب  ،و  ترفیک زا  نآ  زا  مسرت  یم  هچنآ  ندرب  نیب  زا  ،و  مدوخ رب  ار  تتمعن  موادـت  متـساوخرد  وت  زا  ،و  ما هدروآ  هاـنپ  متیعقوم 
،و دیدش یتخس  ینارگن و  ره  زا  ما  هنیس  نتشادهگن  ،و  دومرف مبیصن  هچنا 
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ود تشطلا  تیب  رد  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هک  تسا  هدـش  تیاور.ناـنابرهم  نیرت  ناـبرهم  يا  ، مترخآ اـیند و  نـید و  رد  یهاـنگ 
.دندروآ اجب  زامن  تعکر 

([ دجسم طسو  ) جارعملا هکد  لامعا  ]

تعکر رد  )و  دـیحوت )و( دـمح ) وا تعکر  رد  يروآ  یم  اجب  دجـسم  طسو  رد  زامن  تعکر  ود  : دجـسم طسو  رد  اـعد  زاـمن و  ماـجنا 
: وگب مالّسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  حیبست  مالس و  زا  سپ  یناوخ  یم  ( نورفاک )و( دمح ) مود

دوخ بناج  زا  ار  ام  هد  ّتیحت  اراگدرورپ  ، مالس هناخ  تسوت  ۀناخ  مالس و  ددرگ  یمرب  وت  هب  مالس و  تسوت  زا  مالـس و  ییوت  ایادخ 
نادناخ دّمحم و  رب  ایادخ.مدناوخ  تدجسم  رطاخب  تشزرمآ و  ناوضر و  تمحر و  بلط  يارب  اهنت  ار  زامن  نیا  نم  ایادخ.مالس  هب 

ار ماقم  نیا  : دیوگ فلؤم.نانابرهم  نیرت  نابرهم  يا  ، ریذپب نم  زا  ،و  ربب الاب  تشهب  دـنلب  لحم  رد  ار  زامن  نیا  ،و  تسرف دورد  دّـمحم 
دیبلط و نذا  ادخ  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  جارعم  بش  رد  هک  تسا  نآ  ۀـظحالم  هب  ارهاظ  دـنا و  هتفگ  جارعملا  هّکد  هک 

.دش هراشا  نآ  تیاور  هب  لصف  لوا  رد  هتبلا  ، دناوخ زامن  تعکر  ود  دمآ و  دورف  ّلحم  نیا  رد 

([ دش هتفریذپ  مدآ  هبوت  هک  یلحم  ) متفه نوتس  لامعا  ]

نآ بناج  هب  سپ  دومرف ، تیانع  ار  مدآ  هب  تشگزاب  هبوت و  قیفوت  ، نآ رد  یلاعت  قح  هک  تسا  یماقم  لّحم  نیا  : متفه نوتـس  لامعا 
يدوبعم و  (، داب شنادـناخ  وا و  رب  ادـخ  دورد  ) ادـخ لوسر  نییآ  رب  ادـخ و  اب  ادـخ و  مان  هب  : وگب تسیاب و  هلبق  هب  ور  نآ  شیپ  ورب و 

يور زا  ینمشد  متس و  هدش  هتشک  ، لیباه رب  مالـس  ،و  اوح نامردام  مدآ و  نامردپ  رب  مالـس  تسادخ ، لوسر  دّمحم  ، تسین ادخ  زج 
نیما هدش  باختنا  نآ  ، ادخ ةدیزگرب  ثیش  رب  مالس  ، لیباه هب  تبسن  شیدونشخ  ادخ و  ياهتبهوم  رب  لیباق  تداسح 
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ةدـش باختنا  لسن  رب  بوقعی و  قاحـسا و  ،و  لیعامـسا میهاربا و  رب  مالـس.ناشماجنا  زاغآ و  ، شکاـپ لـسن  زا  ناـقداص  ةدـیزگرب  و 
لسن نانموم و  ریما  رب  مالس  ، ءایبنالا متاخ  هّللا  دبع  نب  دّمحم  رب  مالس  ، ادخ حور  یسیع  رب  مالس  ، ادخ نخسمه  یسوم  رب  مالـس.نانآ 

ناماما رب  مالس  ، ارهز همطاف  رب  مالس  ، ناینیسپ رد  امش  رب  مالس  ، ناینیـشیپ رد  امـش  رب  مالـس  ، داب وا  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  ،و  شکاپ
نوتـس نیا  دزن  سپـس.نایناهج  راگدرورپ  ادخ  يارب  اهتّما  رب  هاوگ  ناب و  هدید  رب  مالـس  ، شناگدنب رب  ادـخ  ناهاوگ  ، هدـننک تیادـه 
مراهچ موس و  تعکر  رد  ناوخب و  ( دیحوت )و( دمح ) مود تعکب  رد  )و  ردـق )و( دـمح  ) لوا تعکر  رد  ، یناوخ یم  زامن  تعکر  راهچ 

ما هدوب  یـسک  رگا  ایادخ  : وگب مالّـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  حیبست  تعکر و  راهچ  زا  تغارف  زا  سپ  نک ، لمع  بیترت  نیمه  هب  مه 
رب نم  زا  هک  یتّنم  هن  تسا  نم  رب  وت  يوس  زا  هک  یتنّم  باـب  زا  ، وت هب  مناـمیا  رد  مدرک  تتعاـطا  لـباقم  رد  ، مدرک تیـصعم  ار  وت  هک 

تیارب یکیرـش  ،و  متفرگن وت  يارب  يدنزرف  نادرخ  یب  دـننام  هکنیا  نآ  ،و  وت شیپ  اهزیچ  نیرت  بوبحم  رد  مدرک  تتعاطا  ،و  تسوت
یگدنب ۀضرع  زا  نتفر  نوریب  باب  زا  هن  ،و  ینمشد دانع و  يور  زا  هن  مدش  بکترم  ار  وت  تیصعم  روما  زا  يرایـسب  رد  هتبلا  ، مدناوخن

ناطیش مدرک و  يوریپ  ار  مسفن  ياوه  هکلب  ، تتّیبوبر ماقم  راکنا  تهج  زا  هن  ،و  تا
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نم هب  راکمتـس  باذع  نیا  رد  ،و  دشاب یم  مناهانگ  رطاخ  هب  ، ینک مباذع  رگا  سپ  ، نم رب  وت  نایب  تّجح و  زا  دعب  مه  نآ  ، دنازغل ارم 
دیما رگم  ، هدنامن مناهانگ  يارب  ایادخ  ، میرک يا  تسوت  مرک  دوج و  يور  زا  اهنت  ییامرف  مّحرت  ینک و  تشذگ  نم  زا  رگا  یتسین و 

نآ راوازـس  هک  ار  يزیچ  مراتـساوخ  وت  زا  سپ  ، تسا نم  زاـین  یتسدـیهت و  هک  ار  تیمورحم  رازبا  منک  یم  میدـقت  کـنیا  ،و  توفع
اور نم  رب  یمتس  چیه  ،و  يدرک باذع  مناهانگ  هب  ینک  مباذع  رگا  ایادخ.مشاب  یمن  شّقحتسم  هک  ار  هچنآ  مبلط  یم  وت  زا  ،و  متسین
هب هدـننک  تشگزاب  رایـسب  وت  ، منم نم  ییوت و  وت  ایادـخ.نم  ياقآ  يا  یناگدـننک  محر  نیرتهب  وت  سپ  يزرمایب  ارم  رگا  ،و  یتشادـن

يور زا  ما  هدـننک  تشگزاـب  نم  ،و  يراـبدرب يور  زا  يا  هدـننک  لّـضفت  وت  ،و  مناـهانگ هب  هدـننک  تشگزاـب  رایـسب  نم  ،و  یـشزرمآ
كـاله تاـجن  يا  ، ناـقیرغ ةدـنناهر  يا  ، دـیما گرزب  يا  ، ناـناوتان جــنگ  يا  مـنک  یم  تساوـخرد  وـت  زا  نـم  سپ  ایادــخ.ینادان 

مدرک هدجـس  تیارب  هکنآ  ییوت  ، تسین وت  زج  يدوبعم  هک  ییادخ  ییوت  ، ناگدرم ةدـننک  هدـنز  يا  ناگدـنز  ةدـنناریم  يا  ، ناگدـش
وت زا  سپ  ، ناگدـنرپ لاب  تکرح  ،و  زور ییانـشور  بش و  یکیراـت  ،و  هاـم رون  ،و  تخرد يادـص  ،و  بآ شورخ  دیـشروخ و  عاـعش 
رب شقداص  نادناخ  دّمحم و  هک  ّیقح  هب  ،و  يراد شقداص  نادناخ  دّمحم و  رب  هک  یقح  هب  گرزب  يا  ، ایادـخ منک  یم  تساوخرد 

نـسح قح  هب  ،و  نسح رب  وت  قح  هب  ،و  وت رب  همطاف  قح  هب  ،و  همطاف رب  وت  ّقح  هب  ،و  وت رب  یلع  قح  هب  ،و  یلع رب  وت  ّقح  هب  ،و  دـنراد وت 
نداد تمعن  نیرترب  زا  وت  رب  ناشیا  قوقح  هک  ، وت رب  نیسح  قح  هب  ،و  نیسح رب  وت  قح  هب  ،و  وت رب 
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دورد ناـشیا  رب  تسوت  دزن  ناـنآ  يارب  هک  ینأـش  هب  ،و  تسا ناـشیا  دزن  وـت  يارب  هک  ین.ش  قـح  هب  ،و  تساـهنآ رب  وـت  ، نداد تمعن 
،و تسوـت نم و  نیب  هک  ار  یناـهانگ  زرماـیب  نم  رب  ناـنآ  قـح  هب  ،و  تا يدونـشخ  تیاـهن  اـت  هدـنیاپ  يدورد  ، راـگدرورپ يا  تسرف 

تناگدنب زا  يدحا  يارب  ،و  يدرک لماک  مناردپ  رب  شیپ  زا  هک  نانچ  ، امرف لماک  نم  رب  ار  تتمعن  ،و  نک یـضار  نم  زا  ار  تناگدنب 
دّـمحم و رب  هک  نانچ  ایادـخ.صعیهک  يا  ، يداهن ّتنم  مناردـپ  رب  شیپ  زا  هک  ناـنچ  ، هن ّتنم  نم  رب  ،و  هدـم رارق  یتّنم  نم  رب  نآ  رد 
،و ورب هدجـس  هب  سپ.میرک  يا  ، میرک يا  ، میرک يا  ، نک تباجا  مدرک  تساوخرد  وت  زا  هچنآ  رد  ار  میاعد  ، یتسرف دورد  شنادـناخ 

هکنآ هب  يا  ، دناد یم  تسا  ناگتسبورف  بل  داهن  رد  هچنآ  ،و  دراد تردق  ناگدنهاوخ  تاجاح  ندروآرب  رب  هکنآ  يا  : وگب هدجس  رد 
سنوی موق  رب  ار  باذع  هکنآ  يا  ، دنک ناهنپ  اه  هنیس  هک  هچنآ  ار و  اه  هدید  تنایخ  دناد  یم  هکنآ  يا  ، ددرگ یمن  جاتحم  ریـسفت  هب 

فرطرب نانآ  زا  ار  باذـع  سپ  دـندرک  يراز  شهاگرد  هب  ،و  دـندناوخ ار  وا  یلو  ، دـنک باذـع  ار  نانآ  تشاد  هدارا  ،و  داتـسرف ورف 
یم ار  ملاح  راکـشآ  ناهن و  ،و  يونـش یم  ار  میاـعد  ،و  ینیب یم  ار  میاـج  هتبلا  دومن  ناشدـنم  هرهب  یگدـنز  زا  یتّدـم  اـت  تخاـس و 

داتفه سپ.مترخآ  ایند و  نید و  راک  زا  ، هدرب مهودـنا  هب  هچنآ  زا  نک  تیافک  ارم  ،و  تسرف دورد  دّـمحم  نادـناخ  دّـمحم و  رب  ، یناد
: وگب هبترم 

وت زا  ،و  ار شلها  تکرب  ،و  هاـگیاج تـکرب  مـنک  یم  تساوـخرد  وـت  زا  اراـگدرورپ  : وـگب رادرب و  هدجـس  زا  رـس  هاـگنآ  يدّیـس  اـی 
هب ، نم يوس  هب  ار  نآ  یهد  قوس  هک  ، هزیکاپ لالح و  يزور  تا  يزور  زا  ینک  مبیصن  هک  مهاوخ  یم  تساوخرد 
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.نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  مشاب  هتفر  ورف  لماک  یتسردنت  رد  نم  هک  یلاحرد  ، تیورین و  ؟؟؟

ای مهّللا   » ياعد هدش  رکذ  هدجـس  زا  شیپ  »و  میرک ای  میرک  ای  میرک  ای  » زا دعب  ماقم  نیا  ياعد  رد  « میدق رازم  » باتک رد  : دیوگ فلؤم 
اهالب و نانمشد و  ّرـش  زا  ینمیا  ياهاعد  نمـض  رد  لوا  باب  رد  نآ  نتم  تسا و  هّیداّجـس  ياهاعد  زا  هک  « هراکملا دقع  هب  ّلحت  نم 

: وگب هاگنآ  : دومرف نآ  زا  سپ  [. ۀحفص 192 ] تشذگ سرت 

دورد دّـمحم  نادـناخ  دّـمحم و  رب  ایادـخ  ، ییاهبیغ ياناد  وت  ،و  مناوت یمن  نم  یناوت و  یم  وت  مناد و  یمن  نم  یناد و  یم  وت  ایادـخ 
نیرت ناـبرهم  يا  ینآ  راوازــس  وـت  ار  هـچنآ  نـک  قدـّـصت  نـم  رب  ،و  رذــگرد نـم  زا  ،و  نـک مـحر  نـم  هـب  زرماـیب و  ارم  ،و  تـسرف

تلیـضف رد  رایـسب  ثیداحا  شاب  هاگآ  زین  و.اعد  رخآ  ات  « نیلئاّسلا جـئاوح  یلع  ردـقی  نم  اـی  :» وگب ورب و  هدجـس  هب  سپـس.نانابرهم 
ناـنچ دـناوخیم و  زاـمن  نوتـس  نیا  هب  ور  ، مالّـسلا هیلع  ناـنمؤم  ریما  : هدرک تیاور  ربتعم  دنـس  هب  ینیلک  خیـش.هدش  دراو  ، متفه نوتس 

دراو رگید  ربـتعم  تیاور  رد  دـنک و  روبع  يزب  هک  دوب  يّدـح  رد  هلـصاف  نوتـس  ترـضح و  نآ  نیب  هک  ، داتـسیا یم  نآ  هب  کـیدزن 
ات هک  تسا  یتروص  هب  نیا  دـنناوخ و  یم  زامن  متفه  نوتـس  رانک  دـنوش و  یم  لزان  الاب  ملاع  زا  ، هتـشرف رازه  تصـش  بش  ره  : هدـش

قداص ماما  زا  ربتعم  ثیدح  رد  ، تسین نانآ  ةرابود  ۀـعجارم  يارب  یتصرف  دـسر و  یم  تبون  راب  کی  رفن  رازه  تصـش  ره  هب  تمایق 
جاّرس لیعامسا  وبا  زا  حیحص  دنـس  هب  یفاک  باتک  رد  ینیلک  خیـش.تسا  میهاربا  ترـضح  ماقم  متفه  نوتـس  هک  : هدمآ مالّـسلا  هیلع 

ارم تسد  هتاـبن  نب  غبـصا  : تفگ تفرگ و  ارم  تسد  یلاـمث  هزمح  وـبا  : تفگ تفرگ و  ارم  تـسد  بـهو  نـب  هیواـعم  : هدرک تـیاور 
یم زاـمن  نآ  دزن  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما  ترـضح  ماـقم  نوتـس  نیا  : تفگ داد و  ناـشن  نم  هب  ار  متفه  نوتـس  تـفرگ و 

یبتجم ماما  تشادن  روضح  مالّـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  یتقو  دـناوخ و  یم  زامن  مجنپ  نوتـس  رانک  مالّـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  دـناوخ و 
تسا رایسب  نوتس  نیا  تلیضف  رد  رابخا   ، تروصرهرد تسا  هدنک  رد  زا  نآ  درک و  یم  هماقا  زامن  ترضح  نآ  ياج  هب  مالّسلا  هیلع 

.دشاب یم  راصتخا  رب  ام  يانب  و 

([ مالسلا هیلع  میهاربا  ترضح  ماقم  ) مجنپ نوتس  لمع  ]

ادخ زا  ار  دوخ  تاجاح  دنناوخب و  زامن  نآ  رانک  دیاب  هک  ، تسا مجنپ  نوتس  هفوک  دجـسم  زاتمم  عضاوم  هلمج  زا  : مجنپ نوتـس  لمع 
دنبلطب
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نآ تسا  نکمم  اریز  ، درادـن تافانم  رگید  تایاور  اب  هدوب و  لـیلخ  میهاربا  ترـضح  زاـمن  لّـحم  : هدـش دراو  ربتعم  تاـیاور  رد  اریز 
لییربج ماقم  مجنپ  نوتس  : هدش تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ربتعم  ثیدح  رد  ، دشاب هدناوخ  زامن  عضاوم  نیا  ۀمه  رد  ترـضح 

یم هدیمهف  ثیداحا  زا  هچنآ  تیاهن  رد  ، تسا مالّسلا  هیلع  یبتجم  ماما  ماقم  هک  دوش  یم  هدافتسا  هتـشذگ  روطـس  تیاور  زا  تسا و 
مجنپ نوتس  دزن  : تسا هتفگ  سوواط  نبا  دّیس.تسا  رت  فیرش  دجـسم  عضاوم  ریاس  زا  مجنپ  متفه و  نوتـس  لحم  هک  تسا  نیا  ، دوش
ماـمت قح  هب  ، مهاوخ یم  وت  زا  ایادـخ  : وگب حـیبست  مالـس و  زا  سپ  ،و  یهاوخ هک  يا  هروـس  ره  دـمح و  هب  ناوـخب  زاـمن  تعکر  ود 

ریبـک و ترتـگرزب و  تگرزب و  ماـن  قـح  هب  منک  یم  تساوـخرد  وـت  زا  ،و  میناد یمن  هـچنآ  مـیا و  هتـسناد  اـهنآ  زا  هـچنآ  تیاـهمان 
زا نآ  هب  هکره  ،و  يدومن شیاـطع  درک  تساوخرد  وت  زا  نآ  هب  هکره  ،و  يداد ار  شباوج  ، دـناوخ نآ  هب  ار  وت  سکره  هک  ، تربـکا

شکمک دیبلط  کمک  وت  زا  نآ  هب  هکره  ،و  يدیزرمآ ار  وا  تساوخ  شزرمآ  وت  زا  نآ  هب  هکره  ،و  يدرک شا  يرای  دیبلط  يرای  وت 
،و يدیـسر شدایرف  هب  دیبلط  یـسردایرف  وت  زا  نآ  هب  هکره  ،و  يداد شا  يزور  درک  يزور  تساوخرد  وت  زا  نآ  هب  هکره  ،و  يدرک

لّکوـت وـت  رب  نآ  هب  هکره  ،و  يداد شهاـنپ  تسج  هاـنپ  وـت  زا  نآ  هب  هکره  ،و  يدوـمرف شتمحر  تساوـخ  محر  وـت  زا  نآ  هب  هکره 
تساوخ شتآ  زا  ییاهر  وت  زا  نآ  هب  هکره  ،و  يدرک شا  يرادهگن  ، تساوخ يرادهگن  وت  زا  نآ  هب  هکره  ،و  يدومن شتیافک  ، درک
شیاـطع ، درک وزرآ  ار  وـت  نآ  هب  هکره  ،و  يدوـمرف تفوـطع  وا  هب  ، دوـمن تفوـطع  ياـضاقت  وـت  زا  نآ  هـب  هـکره  ،و  يداد شتاـجن 

دّمحم ،و  حور ار  یسیع  ،و  نخسمه ار  یـسوم  ،و  تسود ار  میهاربا  ،و  هتفای ییاهر  ار  حون  ،و  هدیزگرب ار  مدآ  نآ  اب  هک  یمان  ، يدرک
زا ناهانگ  زا  هچنآ  زا  ،و  يدروآرب ار  متاجاح  هک  اهمان  نآ  قح  هب  اهنآ  ۀـمه  رب  ادـخ  دورد  ، یتفرگرب نیـشناج  ار  یلع  ،و  بوبحم ار 

وت هچنآ  هب  ینک  لّضفت  نم  رب  ،و  يرذگرد هتشذگ  نم 
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سرداــیرف يا  ، نانیگهودـــنا هودـــنا  ةدـــنیادز  يا  ، ترخآ اــیند و  رد  ناـــمیا  اـــب  ناـــنز  نادرم و  ماـــمت  هــب  زین  ،و  ینآ راوازس 
هب : هدـش تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  : دـیوگ ّفلؤم.ناـیناهج  راـگدرورپ  يا  وت  یهّزنم  ، تسین وت  زج  يدوبعم  ، ناگدـیدمتس
مدا اینبا  یلع  مالّسلا  : وگب تسا و  میهاربا  يّالصم  نآ  هک  ، ناوخب زامن  تعکر  ود  مجنپ  نوتس  دزن  : دندومرف دوخ  باحصا  زا  یـضعب 

.يدناوخ هلبق  فرط  هب  ، متفه نوتس  رانک  هک  هچنآ  هب  کیدزن  ، رخآ ات  ءاّوح  انّما  و 

([ مالّسلا هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ماقم  ) موس نوتس  لمع  ]

نک و تکرح  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  هّکد  بناج  هب  هاگنآ.تسا  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ترـضح  ماقم  هک  : موس نوتـس  لمع 
هیلع نانمؤم  ریما  دباب  ۀّکد  اب  ربارب  هلبق  فرط  زا  ماقم  نیا  : دیوگ ّفلؤم.هدنک  باب  هب  لّصتم  بناج  زا  ، تسا موس  نوتس  رانک  رد  نآ 
عارز جنپ  ةزادنا  هب  زامن  تسا  هتـسیاش  هک  هدش  هتفگ  تسا و  هدـش  دودـسم  هک  هدوب  هدـنک  باب  اب  لباقم  برغ  فرط  زا  مالّـسلا و 

هک يا  هروس  ره  دـمح و  هب  زامن  تعکر  ود  اـجنآ  رد  لاـح  ره  هب.تسا  هدوب  لـحم  نآ  رد  هّکد  اریز  ، دوش هدـناوخ  نوتـس  زا  رترود 
یگشیمه شا  ینابرهم  رایسب و  شتمحر  هک  ادخ  مان  هب  : وگب مالّسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  حیبست  مالـس و  زا  سپ  رآ و  ياجب  یهاوخ 

تـسا يدنمزاین  یتسدیهت و  هک  ار  تیمورحم  رازبا  نونکا  ، هدـنامن توفع  تدـیما  زج  اهنآ  يارب  ،و  هدـش دایز  مناهانگ  ایادـخ  ، تسا
مباذع رگا  ایادخ.مشاب  یمن  شّقحتـسم  ار  هچنآ  مبلط  یم  وت  زا  ،و  متـسین شراوازـس  ار  هچنآ  مهاوخ  یم  وت  زا  ایادخ  مدرک  میدـقت 
ياـقآ يا  ، یناگدـننک محر  نیرتـهب  وـت  سپ  ، یـشخبب ارم  رگا  ،و  يدرکن یمتـس  چـیه  نم  هب  ، تسا نـم  ناـهانگ  باذـع  تـّلع  ینک 

منم ، يرابدرب هب  ینک  یم  لّضفت  هک  ییوت  ، مناهانگ هب  داتعم  رایـسب  نم  ،و  یـشزرمآ هب  داتعم  رایـسب  وت  ، منم نم  ییوت و  وت  ایادخ  ، نم
ةدنهد تاجن  يا  ، ناقیرغ ریگتسد  يا  دیما  گرزب  يا  ، ناناوتان جنگ  يا  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ایادخ.ینادان  هب  مداتعم  رایـسب  هک 

ییادخ ییوت  ، ناگدرم ةدننک  هدنز  يا  ، ناگدنز ةدنناریم  يا  ، ناگدش كاله 
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لاـب تکرح  ،و  زور ینـشور  ،و  بش یکیراـت  ،و  هاـم رون  ،و  دیـشروخ عاعـش  تیارب  درک  هدجـس  هک  ییوت  ، تسین وت  زج  يدوبعم  هک 
رب شقداص  تیب  لها  دّـمحم و  قح  هب  ،و  شقداص تیب  لها  دّـمحم و  رب  میرک  يا  وت  قح  هب  گرزب  يا  مهاوخ  یم  وت  زا  ، ناگدـنرپ

،و وت رب  نسح  قح  هب  نسح و  رب  وت  قح  هب  وت و  رب  همطاف  قح  هب  همطاف و  رب  وت  قح  هب  ،و  وت رب  یلع  قح  هب  یلع و  رب  وت  قح  هب  ،و  وت
يارب هک  ینأش  قح  هب  ،و  تسا نانآ  رب  وت  ياهیشخب  تمعن  نیرترب  زا  ناشیا  قوقح  انامه  ، وت رب  نیسح  قح  هب  ،و  نیـسح رب  وت  قح  هب 

،و تا يدونشخ  تیاهن  ات  یمئاد  يدورد  ، ناشیا رب  راگدرورپ  يا  تسرف  دورد  ، تسوت دزن  نانآ  يارب  هک  ینأش  ،و  تسا نانآ  دزن  وت 
يدرک لماک  شیپ  زا  مناردـپ  رب  هک  نانچ  نک  لماک  نم  رب  ار  تتمعن  ،و  شخبب نم  رب  تسوت  نم و  نیب  هک  یناهانگ  ناـشیا  قح  هب 

هب سپ.نک  تباـجا  ار  میاـعد  متـساوخ  وت  زا  هچنآ  رد  ، يداتـسرف دورد  دّـمحم  نادـناخ  دّـمحم و  رب  هک  ناـنچ  ایادـخ.صعیهک  يا 
: وگب راذگب و  نیمز  رب  ار  تروص  تسار  فرط  ورب و  هدجس 

اب ار  تاملک  نیا  زرماـیب و  ارم  زرماـیب و  ارم  ،و  تسرف دورد  دّـمحم  نادـناخ  دّـمحم و  رب  ، نم ياـقآ  يا  ، نم ياـقآ  يا  ، نم ياـقآ  يا 
هک هچنآ  هب  نک  اـعد  سپ  ، وـگب ار  تاـملک  نیا  زاـب  راذـگب و  نیمز  رب  ار  تروـص  پچ  فرط  هاـگنآ  ، وـگب رایـسب  هـیرگ  عوـشخ و 

یلمع دنروآ  یم  اجب  ماقم  نیا  رد  هک  تسا  نآ  ، مدرم نیب  يروهشم  ربتعم و  ریغ  ياه  هعومجم  یـضعب  ۀیاپ  رب  : دیوگ ّفلوم.یهاوخ 
تـسا نیا  نآ  ّتیفیک  و.تسین  ماقم  نیا  هب  دّیقم  لمع  نیا  یلو  ، هدومن دوخ  باحـصا  زا  یکی  میلعت  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  ار 

زا هک 
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رذگ هفوک  گرزب  دجسم  هب  هک  يور  یمن  یتجاح  لابند  دادماب  ایآ  : دندومرف دوخ  باحصا  زا  یضعب  هب  هک  هدش  لقن  ترـضح  نآ 
تیـصعم ار  وت  هک  ما  هدوب  یـسک  نم  رگا  مدوبعم  : وـگب ناوـخب و  زاـمن  تعکر  راـهچ  دجـسم  نآ  رد  : دوـمرف ، ارچ درک  ضرع  ؟ ینک

کیرـش ،و  متفرگن يدـنزرف  وت  يارب  مداـقتعا  رد  هکنیا  نآ  ،و  مدرک تتعاـطا  وـت  دزن  هب  اـهزیچ  نیرت  بوـبحم  رد  لـباقم  رد  ، مدرک
،و تا یگدنب  زا  ندرک  ّربکت  باب  زا  هن  ،و  وت اب  ینمشد  مسر  هب  هن  ، ما هدرک  ار  وت  تیـصعم  روما  زا  يرایـسب  رد  هتبلا  مدناوخن  تیارب 

ناطیش نایب  ناهرب و  زا  دعب  ما و  هدرک  يوریپ  مسفن  ياوه  زا  یلو  ، یگدنب ۀصرع  زا  جورخ  رطاخ  هب  هن  تّیبوبر و  راکنا  تهج  زا  هن 
مّحرت نم  هب  ینک و  تشذگ  نم  زا  رگا  ،و  یتسین نم  رب  راکمتـس  يدرک و  مباذع  مناهانگ  هب  ، ینک مباذـع  رگا  هجیتن  رد  ، دـنازغل ارم 

: ییوگ یم  نینچمه  و.میرک  يا  يدرک  هلماعم  نم  اب  تمرک  دوج و  هب  ییامرف 

یم وت  زا  راـگدرورپ  يا  ، ادـخ توق  لوح و  هب  یلو  ، شیوخ تّوـق  لوـح و  نودـب  مدرک  حبـص  ، ادـخ تردـق  ورین و  هب  مدرک  حـبص 
لوح و بناج  هب  ارم  هک  ، ینک مبیـصن  هزیکاـپ  لـالح و  يزور  هک  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ،و  ار شلها  هناـخ و  نیا  تکرب  مهاوخ 

.مشاب رو  هطوغ  تلماک  یتمالس  رد  نم  هک  یلاحرد  دهد  قوس  وت  تّوق 

لوا تعکر  ود  رد  ، دنا هدرک  رکذ  مراهچ  نوتـس  لمع  زا  سپ  دجـسم  نحـص  يارب  ار  لمع  نیا  يدهـشم  نب  دّـمحم  دیهـش و  خـیش 
ربتعم ثیدح  رد.وگب  ار  مالّسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  حیبست  ، مالـس زا  سپ  هانلزنا و  ّانا  دمح و  رگید  تعکر  ود  رد  دیحوت و  دمح و 

: هدش لقن  یلامث  هزمح  وبا  زا 

هزیکاپ رتوبـشخ و  رتور و  شوخ  سک  همه  زا  ، دش دراو  هدنک  رد  زا  یـصخش  مدید  هاگان  ، مدوب هتـسشن  هفوک  دجـسم  رد  يزور  هک 
نوتـس دزن  ،و  دروآرد اپ  زا  ار  نیلعن  ، دوب شکرابم  ياپ  رد  یبرع  لعن  ود  هدیـشوپ و  هعاّرد  نهاریپ و  هتـسب و  رـس  هب  همامع  رت  هماـج 

متفه
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زامن تعکر  راهچ  سپ  ، داتسیا تسار  نآ  تهشد  زا  نم  ياهوم  مامت  هک  تفگ  يریبکت  ،و  درب الاب  شوگ  ربارب  ات  ار  اهتسد  داتسیا و 
ای هب  دیسر  ات  داد  همادا  ار  اعد  کتیـصع  دق  تنک  نا  یهلا  : دناوخ ار  اعد  نیا  سپـس  ، داد ماجنا  وکین  ار  شدوجـس  عوکر و  ،و  دناوخ
نم ای  تفگ  شا  هدجـس  رد  هاگنآ  ، دـنک رپ  ار  سفن  کی  هک  يا  هزادـنا  هب  تفگ  میرک  اـی  رّرکم  تفر و  هدجـس  هب  اـجنیا  رد  میرک 

هدجـس زا  رـس  نوچ  ، دـش رکذ  متفه  نوتـس  لامعا  رد  هک  يدّیـس  ای  هبترم  داتفه  ات  داد  همادا  ار  اـعد  نیلئاّـسلا و  جـئاوح  یلع  ردـقی 
يارب مدیسرپ  مدیسوب و  ار  شکرابم  ياهتسد  ، تسا مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ترضح  مدید  ، مدرک هظحالم  ّتقد  هب  نم  تشادرب و 

لقن هحفـص 560 ] ] متفه تراـیز  لـیز  رد  هک  یتـیاور  رد.هفوک  دجـسم  رد  زاـمن  ینعی  يدـید  هچنآ  يارب  دومرف  ، دـیدمآ اـجنیا  هچ 
.درب مالّسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  ترایز  هب  دوخ  اب  ار  هزمح  وبا  هک  دوب  مه  بلطم  نیا  میدرک 

[ مالّسلا هیلع  حون  ماقم  هب  فورعم  جرفلا  باب  لامعا  ]

هراشا

مالّـسلا هیلع  نانمؤم  ریما  باب  ۀّـکد  هب  ، يدـش غراف  موس  نوتـس  لمع  زا  نوچ  : مالّـسلا هیلع  حون  ماقم  هب  فورعم  جرفلا  باب  لاـمعا 
تعکر راهچ  سپ.تسا  هدش  یم  زاب  مالّسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  ۀناخ  يوس  هب  ، دجـسم زا  هک  يرد  هب  لّصتم  تسا  يا  هّفـص  نآ  ،و  ورب

: وگب ،و  دروآ اجب  ار  مالّسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  حیبست  ، يدش غراف  نوچ  ، یتساوخ هک  هروس  ره  دمح و  هب  ناوخب  زامن 

دوش و یمن  دیماان  زگره  شا  هدـننک  لاؤس  هکنآ  يا  ، ادـخ يا  روآرب  ار  متجاح  ،و  دّـمحم نادـناخ  دّـمحم و  رب  تسرف  دورد  ایادـخ 
هدـننک فرطرب  يا  اهنامـسآ  اهنیمز و  راگدرورپ  يا  ، اهاعد هدـننک  تباجا  يا  ، تاجاح هدـنروآرب  يا  ، دـسر یمن  ناـیاپ  هب  شیاـطع 

نم يوس  هب  تناسحا  لضف و  اطع و  اب  ، اهیبوخ هب  اهیدب  هدـننک  لیدـبت  يا  ، اهرفیک هدـننک  عفد  يا  ، اهاطع رگـشیاشخب  يا  ، اهیراتفرگ
.تا هتسیاش  ایلوا  ّیصو و  ربمایپ و  قح  هب  ، مدیبلط وت  زا  متساوخ و  وت  زا  هچنآ  رد  ، ار میاعد  نک  تباجا  ،و  درگزاب

ص:619

 ( ناسآ شراگن  نانجلا (  حیتافم  دیدج  www.Ghaemiyeh.comبختنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1215زکرم  هحفص 706 

http://www.ghaemiyeh.com


[ ماقم نیا  رد  رگید  يزامن  یگنوگچ  ]

: وگب حیبست  مالس و  زا  سپ  ، تسا تعکر  ود  نآ  :و  ماقم نیا  رد  رگید  يزامن  یگنوگچ 

يا ، متجاح ندروآرب  رب  وت  زج  تسین  ییاناوت  هکنیا  ،و  تا يزاین  یب  یگناـگی و  هب  مشناد  رطاـخ  هب  ، مدـمآ دورف  تناتـسآ  هب  ایادـخ 
زا مراگدرورپ  يا  کنیا  ، هدـش رت  هداعلا  قوف  وت  هب  ما  يدـنمزاین  ، مدرک هدـهاشم  دوخ  رب  ار  تمعن  نامز  ره  هک  متـسناد  مراگدرورپ 

یمان نآ  قح  هب  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  یمّلعم  نودب  ملاع  وت  اریز  ، یناد یم  ار  نآ  وت  هک  هدـش  نم  ضراع  يزیچ  مهم  ياهراک 
اههوک رب  ،و  دـندش شخپ  يداهن و  ناگراتـس  رب  دنتـشگ و  هدرتسگ  يداهن و  اهنیمز  رب  ،و  دـندش هتفاکـش  يداـهن و  اهنامـسآ  رب  هک 

ۀمه نیـسح و  نسح و  دزن  یلع و  دّـمحم و  دزن  يداد  رارق  هک  یماـن  قح  هب  منک  یم  تساوخرد  وـت  زا  ،و  دنتـشگ رقتـسم  يداـهن و 
ناسآ يروآرب و  میارب  ار  متجاح  راگدرورپ  يا  ،و  یتسرف دورد  دّمحم  نادناخ  دّـمحم و  رب  هکنیا  ، ناشیا ۀـمه  رب  ادـخ  دورد  ناماما 

رگا ،و  ساپـس ار  وت  سپ  یهد  ماجنا  ار  راک  نیا  رگا  ، ییاـشگب میارب  ار  نآ  لـفق  ،و  ییاـمن تیاـفک  ار  نآ  ّمهم  ،و  ار نآ  راوشد  ینک 
یم نیمز  رب  ار  تروص  تسار  فرط  سپ  یتـسین  تلدـع  زا  زواـجتم  ،و  مکح رد  راکمتـس  هک  ، ساپـس ار  وـت  مه  زاـب  یهدـن  ماـجنا 

ار وت  مه  نم  ،و  يدرک تباجا  ار  شیاعد  ، دناوخ یهام  مکـش  رد  ار  وت  تربمایپ  هدنب و  یتم  نب  سنوی  ایادـخ  : ییوگ یم  يراذـگ و 
بچ فرط  سپـس  ، نک اـعد  یهاوـخ  یم  هچنآ  هب  هاـگنآ  دّـمحم  نادـناخ  دّـمحم و  قـح  هب  نک  تباـجا  ار  میاـعد  سپ  مناوـخ  یم 

رما اعد  هب  ایادخ  : وگب راذگب و  نیمز  رب  ار  تروص 
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تسرف و دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  سپ  ، منک یم  اعد  يداد  مروتـسد  هک  نانچ  نم  ،و  يدـش راد  هدـهع  ار  شتباجا  ،و  يدرک
ره ةدـننکزیزع  يا  وگب  راذـگب و  نیمز  رب  ار  دوـخ  یناـشیپ  سپـس.میرک  يا  نک  باجتـسم  ار  میاـعد  يدوـمن  هدـعو  هک  روـط  نآ 

.میرک يا  هد  شیاشگ  نم  هب  ،و  تسرف دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  سپ  ، یناد یم  ار  ما  يراتفرگ  ، زیزع ره  ةدننکراوخ  ،و  راوخ

[ روکذم ّلحم  رد  تجاح  عفر  يارب  يزامن  رکذ  ]

حیبـست مالـس و  زا  سپ  ، يراذـگ یم  زاـمن  تعکر  راـهچ  هک  تسا  ناـنچ  نآ  :و  روکذـم ّلـحم  رد  تجاـح  عـفر  يارب  يزاـمن  رکذ 
: وگب مالّسلا  اهیلع  ارهز  ترضح 

ثداوح ار و  وا  ناگدـننک  فـصو  دـننکن  فـصو  ،و  شدـنریگنارف اـهنامگ  ،و  شدـنیبن اهمـشچ  هکنآ  يا  ، مهاوـخ یم  وـت  زا  ایادـخ 
،و ار ناـتخرد  ياـهگرب  ار و  اـهایرد  ۀـنامیپ  ،و  ار اـههوک  ینیگنـس  یناد  یم  وت  ، دـنکن شا  یناـف  ناراـگزور  ،و  دـنیامنن شنوگرگد 

ناهنپ وت  زا  ، ددرگ نشور  نآ  رب  زور  ،و  دزادنا یکیرات  نآ  رب  بش  ،و  هام دیـشروخ و  دهد  ینـشور  ار  هچنآ  ،و  ار اهارحـص  ياهگیر 
رعق رد  ار  هچنآ  ییایرد  هن  ،و  تسا نآ  ۀشیر  رد  ار  هچنآ  یهوک  هن  ،و  ار رگید  نیمز  ینیمز  هن  ،و  ار رگید  نامسآ  ینامسآ  دنک  یمن 

نیرتهب ،و  راـک نیرخآ  ار  مراـک  نیرتهب  هکنیا  ،و  یتـسرف دورد  دّـمحم  نادـناخ  دّـمحم و  رب  هک  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ، تسا نا 
يدـب هب  هکره  ایادـخ.ییاناوت  زیچ  ره  رب  وت  هتبلا  ، هد رارق  منک  تتاـقالم  هک  يزور  ار  میاـهزور  نیرتهب  ،و  اـهنآ ماجنارـس  ار  ملاـمعا 

ار وا  دیامن  نم  هب  زواجت  یتکاله  لماع  هب  هکره  ،و  نک یـشیدنادب  وا  اب  دنک  یـشیدنادب  نم  هب  هکره  ،و  نک شدصق  دنک  نم  دصق 
، روآ رد  تمکحم  هرز  رد  ارم  ایادخ.نک  تیافک  هدش  دراو  نم  رب  شنارگن  هک  یسک  زا  ، هدرک نارگن  هچنآ  ارم  ،و  نک كاله 
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ایند و راک  زا  هچنا  زا  ، دـیامنن تیافک  يزیچ  وا  زا  ،و  دـنک تیافک  زیچ  همه  زا  هکنآ  يا  ، ناشوپب تا  هدـننک  ظـفح  شـشوپ  اـب  ارم  و 
يزیچ ،و  هد شیاشگ  نم  زا  ار  ییانگنت  ، قیفر يا  ، راوخمغ يا  ، نک قیدصت  ار  مرادرک  راتفگ و  ، نک متیافک  هدرک  نارگن  ارم  ترخآ 

محر نم  رب  تتردـق  هب  ،و  دـباوخ یمن  زگره  هک  ، نک یناـبهگن  ارم  تا  هدـید  اـب  ایادـخ.نکم  لـیمحت  نم  رب  مرادـن  ار  شتقاـط  هک 
ناـسآ وت  دزن  راـک  نیا  ،و  ییاـناوت شندروآرب  رب  ییاـناد و  نم  تجاـح  هب  وت  ، گرزب يا  ، ـالاو يا  ، ناـنابرهم نیرت  ناـبرهم  يا  ، اـمرف

.ییاناوت زیچ  ره  رب  وت  هتبلا  ، راوگرزب يا  ، راذگ ّتنم  نم  رب  متجاح  ندروآ  رب  رد  سپ  ، مدنمزاین وت  هب  نم  ،و  تسا

ار اهنآ  تسرف و  دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  سپ  ، يا هتـسناد  ار  متاجاح  وت  نم  دوبعم  : ییوگ یم  يور و  یم  هدجـس  هب  سپس 
تـسار فرط  سپـس.میرک  يا  زرماـیب  ار  اـهنآ  تسرف و  دورد  شنادـناخ  دّـمحم و  رب  سپ  ، يا هدرمـش  ار  مناـهانگ  وـت  هتبلا  ، روآ رب 
ۀتـسیاش هک  نک  نآ  نم  اب  ، یتسه يراگدرورپ  بوخ  وت  ، مدوب يا  هدـنب  دـب  رگا  : ییوگ یم  يراذـگ و  یم  نیمز  رب  ار  دوخ  تروص 

یم يراذـگ و  یم  نیمز  رب  ار  دوـخ  تروـص  پچ  فرط  سپـس  ناـنابرهم  نیرت  ناـبرهم  يا  ، منآ راوازـس  نم  هـک  نـکم  نآ  ،و  ینآ
يراذگ و یم  نیمز  رب  ار  یناشیپ  سپ.میرک  يا  دش  وکین  وت  بناج  زا  تشذگ  دیاب  ، تا هدنب  زا  دش  گرزب  هانگ  رگا  ایادـخ  : ییوگ

: ییوگ یم 

.هتساخرب فارتعا  هب  هتشگ و  هدنامرد  ،و  هدش هانگ  بکترم  ،و  هدرک دب  هک  یسک  هب  نک  محر 

ماقم رد  هلهـس  دجـسم  نحـص  لامعا  رد  « میدق رازم  » باتک رد  هک  تسا  ییاعد  نامه  میرک  ای  اهرفغا  ات و  اهاعد  نیا  : دـیوگ ّفلؤم 
هدش لقن  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما 
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[ مالّسلا هیلع  نانمؤم  ریما  بارحم  لامعا  ]

هراشا

زا سپ  و  ناوخب ، زامن  تعکر  ود  ، دندز تبرـض  ار  مالّـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هک  یناکم  رد  : مالّـسلا هیلع  نانمؤم  ریما  بارحم  لامعا 
تیـصعم رب  هکنآ  يا  ، دـناشوپ ار  تشز  راک  ،و  تخاـس راکـشآ  ار  اـبیز  هکنآ  يا  وگب : مالّـسلا  هیلع  ارهز  ترـضح  حـیبست  مـالس و 

تمحر هـب  تـسد  ود  ره  يا  ، شزرمآ رواـنهپ  يا  ، رذـگرد وـکین  يا  ، تشذـگ گرزب  يا  ، دـیردن ار  نطاـب  هدرپ و  ،و  درکن شنزرس 
نادـناخ دّـمحم و  رب  ، نم ياـقآ  يا  ، دـیما گرزب  يا  ، شوپ مشچ  راوگرزب  يا  تیاکـش  ره  تیاـهن  يا  ، زار ره  بحاـص  يا  ، هدرتسگ

.میرک يا  ینآ  ۀتسیاش  وت  هک  نک  نآ  نم  اب  ،و  تسرف دورد  دّمحم 

[ مالّسلا هیلع  نانمؤم  ریما  ترضح  تاجانم  ]

هک یـسک  رگم  نادـنزرف  لام و  دـهدن  يدوس  هک  يزور  ، مهاوخ یم  ناما  وت  زا  يادـخ  : مالّـسلا هیلع  نانمؤم  ریما  ترـضح  تاجانم 
شاک يا  دیوگ  یم  ،و  ار شتسد  ود  ره  دزگ  یم  راکمتس  هک  يزور  مهاوخ  یم  ناما  وت  زا  ،و  درآ ادخ  دزن  ملاس  ینعم  مامت  هب  یلو 

هب ،و  ناشیاه هناشن  هب  ناراـکهانگ  دـنوش  هتخانـش  هک  يزور  مهاوخ  یم  ناـما  وت  زا  ،و  مدرک یم  باـختنا  ار  ادـخ  هار  ربماـیپ  هارمه 
هدننک تیافک  يدنزرف  هن  ،و  شدنزرف زا  يردپ  دنک  یمن  تیافک  هک  يزور  مهاوخ  یم  ناما  وت  زا  ناشدـنریگب و  اهمدـق  اهیناشیپ و 
یمن دوس  ناراکمتـس  یهاوخرذـع  هک  يزور  مهاوخ  یم  ناـما  وـت  زا  و.تسا  قـح  ادـخ  هدـعو  هتبلا  ، هجو چـیه  هب  شردـپ  زا  تسا 

ار يزیچ  رایتخا  یسک  يارب  یسک  هک  يزور  مهاوخیم  ناما  وت  زا  ترخآ و  يارس  هجنکـش  باذع و  ،و  تنعل تسا  ناشیا  رب  ،و  دهد
هک يزور  مهاوخ  یم  ناما  وت  زا  ،و  تسادخ يارب  زور  نآ  رد  زیچ  همه  رایتخا  ،و  درادن
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ار وا  راک  نآ  هک  ، تسا يراک  زور  نآ  رد  اهنآ  زا  مادکره  يارب  ،و  شنادنزرف رسمه و  ردام و  ردپ و  ردارب و  زا  دنک  یم  رارف  ناسنا 
شردارب شرـسمه و  شنارـسپ و  ، زور نآ  باذع  زا  دناوتب  رگا  ، دراد تسود  راکهنگ  هک  يزور  مهاوخ  یم  ناما  وت  زا  ،و  تسا سب 

انامه ! زگره دهد  تاجن  ار  وا  نداد  اهب  نیا  سپـس  دـهدب  اهب  تسا  نیمز  يور  رد  هکره  دـنریگ و  یم  رب  رد  ار  وا  هک  شناشیوخ  و 
ایآ ، ما هدنب  نم  ییالوم و  وت  ، نم يالوم  يا  میالوم  ! تسا ندنازوس  يارب  اضعا  تسوپ  ةدـننکرب  ، تسا رو  هلعـش  یـشتآ  یهلا  باذـع 
يا میالوم  ؟ الوم زج  هدـنب  هب  دـنک  یم  محر  ایآ  ، مکولمم نم  یکلام و  وت  ، نم يـالوم  يا  میـالوم  ؟ ـالوم زج  هدـنب  هب  دـنک  یم  محر 
یم محر  ایآ  ، قولخم نم  ، یقلاخ وت  ، نم يالوم  يا  میالوم  زیزع ؟ زج  راوخ  هب  دـنک  یم  محر  ایآ  ، راوخ نم  يزیزع و  وت  ، نم يـالوم 
يا میالوم  ؟ تمظعاب زج  زیچان  هب  دـنک  یم  محر  اـیآ  ، زیچاـن نم  یتمظعاـب و  وت  نم  يـالوم  يا  میـالوم  ؟ قلاـخ زج  قولخم  هب  دـنک 
نم يزاـین و  یب  وـت  نم  يـالوم  يا  میـالوم  ،؟ دـنمورین زج  ناوتاـن  هب  دـنک  یم  مـحر  اـیآ  ناوتاـن  نـم  يدـنمورین و  وـت  ، نـم يـالوم 

زج لئاس  هب  دنک  یم  محر  ایآ  ، لئاس نم  یـشخب و  اطع  وت  ، نم يالوم  يا  میالوم  ؟ زاین یب  زج  دنمزاین  هب  دـنک  یم  محر  ایآ  ، دـنمزاین
یتسه و یقاب  وت  نم  يالوم  میالوم  ،؟ هدنز زج  هدرم  هب  دنک  یم  محر  ایآ  هدرم  نم  يا و  هدـنز  وت  ، نم يالوم  يا  میالوم  ؟ شخباطع

نیب زا  هب  دنک  یم  محر  ایآ  ، هدـنور نیب  زا  نم  يا و  هدـنیاپ  وت  نم  يالوم  يا  میالوم  ،؟ یقاب زج  یناف  هب  دـنک  یم  محر  ایآ  ، یناف نم 
هدنور
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يزور زج  هدـش  هداد  يزور  هب  دـنک  یم  محر  ایآ  ، هدـش هداد  يزور  نم  يا و  هدـنهد  يزور  وت  ، نم يالوم  يا  میـالوم  ؟ هدـنیاپ زج 
تیفاع وت  ، نم يالوم  يا  میالوم  ؟ دنمدوج زج  لیخب  هب  دنک  یم  محر  ایآ  ، لیخب نم  يدـنمدوج و  وت  ، نم يالوم  يا  میالوم  ؟ هدـنهد

یم محر  ایآ  ، مکچوک نم  یگرزب و  وت  نم  يالوم  يا  میالوم  ؟ شخب تیفاع  زج  راتفرگ  هب  دـنک  یم  محر  ایآ  ، راتفرگ نم  یـشخب و 
يا میالوم  ؟ امنهار زج  هارمگ  هب  دـنک  یم  محر  ایآ  ، هارمگ نم  ییامنهار و  وت  ، نم يالوم  يا  میـالوم  ؟ گرزب زج  کـچوک  هب  دـنک 

یناطلـس وت  ، نم میالوم  يا  میالوم  ؟ هدننک محر  زج  هدش  محر  هب  دنک  یم  محر  ایآ  ، هدش محر  نم  يا و  هدـننک  محر  وت  نم  يالوم 
امنهر و یلیلد و  وت  نم  يالوم  يا  میالوم  ،؟ ناطلـس زج  اهالب  هب  هدـش  شیامزآ  هب  دـنک  یم  محر  ایآ  ، اهالب هب  هدـش  شیامزآ  نم  و 

محر ایآ  ، راکهانگ نم  يا و  هدنزرمآ  وت  نم  يالوم  يا  میالوم  ،؟ امنهر لیلد و  زج  نادرگرـس  هب  دـنک  یم  محر  ایآ  ، نادرگرـس نم 
میالوم ،؟ بلاغ زج  بولغم  هب  دنک  یم  محر  ایآ  ، بولغم نم  یبلاغ و  وت  ، نم يالوم  يا  میالوم  ،؟ هدـنزرمآ زج  راکهانگ  هب  دـنک  یم 

یـشنمگرزب و وت  ، نم يالوم  يا  میالوم  ؟ هدنرورپ زج  هدیرورپ  هب  دـنک  یم  محر  ایآ  ، هدـیرورپ نم  يا و  هدـنرورپ  وت  نم  يالوم  يا 
،و مرک دوـج و  هب  تتمحر و  هب  نک  محر  نم  هب  نم  يـالوم  يا  میـالوم  ؟ شنمگرزب زج  نتورف  هـب  دـنک  یم  مـحر  اـیآ  ، نـتورف نـم 

، یگدنشخب اطع و  ناسحا و  دوج و  ياراد  يا  ، وش یضار  نم  زا  تلضف 
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ترـضح نآ  زا  ینالوط  ییاـعد  ، تاـجانم نیا  زا  دـعب  سوواـط  نبا  دّیـس  : دـیوگ ّفلؤم.ناـنابرهم  نیرت  ناـبرهم  يا  تا  یناـبرهم  هب 
رد هک  ار  ییاعد  یناوخ  یم  فیرـش  ماـقم  نیا  رد  نینچمه  و.تسین  نآ  رکذ  شیاـجنگ  ار  ماـقم  ، ناـما ياـعد  ماـن  هب  ، هدرک تیاور 

لّحم هک  یبارحم  رد  فالتخا  هب  نیرئازلا » هیده  » باتک رد  ام  شاب  هاگآ  [. ۀحفص 637 ] هّللا ءاش  نا  مینک  یم  رکذ  دیز  دجسم  ۀمانرب 
متفگ كورتم و  بارحم  نآ  ای  تسا  فورعم  بارحم  نیمه  اـیآ  هک  ، میدرک هراـشا  تسا  مالّـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما  ندروخ  تبرض 
لّحم رد  یهاـگ  ، فورعم عـضوم  رد  یهاـگ  اـی  دـنروآ  اـجب  لـحم  ود  ره  رد  ار  بارحم  لاـمعا  هک  تـسا  نـیا  رد  طاـیتحا  تیاـهن 

، كورتم

([ مالّسلا هیلع  قداص  ماما  ماقم  ) مالّسلا هیلع  قداص  ماما  ۀّکد  لامعا  ]

تعکر ود  اجنا  رد  ، تسا هّللا  همحر  لیقع  نب  ملـسم  یکیدزن  رد  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  ماقم  : مالّـسلا هیلع  قداص  ماما  ۀّکد  لامعا 
: وگب مالّسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  حیبست  مالس و  زا  سپ  ،و  رآ ياجب  زامن 

،و ناهنپ ره  ياناد  يا  ،و  ناهن يوگتفگ  ره  هاوگ  يا  ،و  نمجنا ره  رـضاح  يا  ،و  هتـسکش ره  ةدننک  ناربج  يا  ، هتخاس ره  ةدـنزاس  يا 
دوبن يا  هدـنز  هک  نامز  نآ  هدـنز  يا  ،و  اهنت ره  مدـمه  يا  ،و  رود ریغ  کیدزن  يا  ،و  بولغم ریغ  بلاغ  يا  ،و  بیاـغ ریغ  رـضاح  يا 

دّمحم و رب  ، وت زج  يدوبعم  تسین  ، هداد ماجنا  هچنآ  هب  سکره  بقارم  يا  ، ناگدنز ةدنناریم  يا  ناگدرم و  ةدننک  هدنز  يا  ، وا زا  زیغ 
.یهاوخ هچره  ناوخب  سپ.تسرف  دورد  دّمحم  نادناخ 

لاـمعا بیترت  رد  مدرم  نیب  روهـشم  »و  میدـق رازم  » باـتک رد  هک  میوگ  یم  مه  زاـب  اـجنیا  رد  ، متفگ نیا  زا  شیپ  نم  : دـیوگ فـّلؤم 
باـتک قـفاوم  ار  لاـمعا  نیا  اـم  هک  ، دـنروآ یم  اـجب  ار  تشطلا  تیب  اـضقلا و  هّکد  لاـمعا  ، ماـقم نیا  زا  دـعب  هک  تـسا  نآ  دجـسم 

رازم  » باتک هب  ینک  لمع  روهشم  تیفیک  هب  یتساوخ  رگا  ، میدرک لقن  مراهچ  نوتس  لامعا  زا  دعب  نارگید  بتک  »و  راحب »و« حابصم »
.رآ اجب  هّللا  ءاش  نا  ار  ماقم  ود  نیا  لامعا  نک و  هعجارم  « میدق

زامن تعکر  ود  هفوک  دجـسم  رد  هک  یـسک  : هدـش تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : هفوک عماـج  رد  تجاـح  عفر  يارب  زاـمن  رکذ 
دناوخب

ص:626

 ( ناسآ شراگن  نانجلا (  حیتافم  دیدج  www.Ghaemiyeh.comبختنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1215زکرم  هحفص 713 

http://www.ghaemiyeh.com


دـهد و مالـس  هدـناوخ و  ار  یلعالا  ّکبر  مسا  حّبـس  ردـق و  دـحا و  هّللا  وه  لق  ساّنلا و  قلفلا و  دـمح و  ياـه  هروس  تعکر  ره  رد 
دهاوخ باجتـسم  ار  شیاعد  هدروآرب و  ار  شتجاح  ادخ  ، دبلطب ار  یتجاح  ره  ادـخ  زا  ، دـیوگب مالّـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  حـیبست 
تیاور رد  تسا و  « حابـصم » باتک رد  سوواط  نبا  دّیـس  تیاور  قفاوم  ، تعکر ود  نیا  رد  ياـه  هروس  رد  بیترت  : دـیوگ فلؤم.درک 

زا سپ  هک  تسا  نیا  هدمع  ، دـشابن مزال  اهنآ  رد  بیترت  دـیاش  تسا و  مسا  حّبـس  زا  دـعب  ردـق  ةروس  « یلاما » باتک رد  یـسوط  خـیش 
.ملاعلا هّللا  ،و  دوش هدناوخ  هروس  تفه  نیا  دمح  ةروس 

( هحیرض رون  هحور و  هّللا  سدق  ) لیقع نب  ملسم  بانج  ترایز 

: وگب تسیاب و  ربق  رانک  ،و  ورب لیقع  نب  ملسم  ربق  بناج  هب  ، یتفای تغارف  هفوک  دجسم  لامعا  زا  نوچ 

اهنامـسآ و لها  ۀمه  ،و  دنرامـش زیچان  شتمظع  ربارب  رد  ار  دوخ  ، زواجتم ناشکندرگ  هک  ، راکـشآ قح  هاشداپ  نآ  ، ار يادـخ  ساپس 
مامت رورـس  رب  ادـخ  دورد  شدـیحوت و  هب  همه  تاقولخم  رگید  دـنا  هدـننکرارقا  ،و  دـنا هدـننک  فارتعا  شا  يراـگدرورپ  هب  اـهنیمز 

ّنج زا  نایوگدب  ، دوش هدیلام  كاخ  هب  ناشیوگدب  ینیب  ،و  ددرگ نشور  نآ  هب  ناشناگدـید  هک  يدورد  ، شمارگ تیب  لها  ،و  اهناسنا
هتـسیاش ناگدنب  شا و  هدیزگرب  ناماما  ،و  شلـسرم يایبنا  ،و  شبّرقم ناگتـشرف  مالـس  ،و  گرزب يالاو  يادخ  مالـس  ، یگمه سنا  و 

ملسم يا  داب  وت  رب  ، دور یم  دیآ و  یم  هچنآ  رد  هزیکاپ  كاپ و  ياهدورد  ،و  ناقیّدص نادیهش و  ۀمه  ،و  شا
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هب رما  ،و  ار تاکز  یتخادرپ  ،و  یتشاد اپب  ار  زامن  وت  هک  مهد  یم  تداهش  ، داب وت  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  بلاط و  یبا  نب  لیقع  نب 
ات ، يدـش هتـشک  وا  هار  رد  نادـهاجم  شور  هار و  هب  هتـسیاش و  يداهج  يدومن  داهج  ادـخ  هار  رد  ،و  يدرک رکنم  زا  یهن  فورعم و 
رد ار  تناج  ،و  يدرک افو  ادخ  دهع  هب  وت  هک  مهد  یم  تداهش  يدومن و  تاقالم  ، دوب یضار  وت  زا  هک  یلاحرد  ار  لج  ّزع و  يادخ 

يراداـفو و میلــست و  هـب  ، وـت يارب  مـهد  یم  تداهــش  ، دیــسررد وـت  گرم  اـت  يداد  ادـخ  تّـجح  رــسپ  ادـخ و  تّـجح  يراـی  هار 
ایادخ ، هدـش تراغ  قح  هدیدمتـس  هدـننک و  غیلبت  نیـشناج  ،و  ملاع يامنهار  ،و  هدـیزگرب ةون  ،و  لسرم ّیبن  راگدای  يارب  ، یهاوخریخ
باسح هب  ار  تراک  يدرک و  ربص  هکنآ  رطاخ  هب  شاداپ  نیرتهب  نیـسح  نسح و  نانمؤم و  ریما  شلوسر و  بناج  زا  دـهد  تشاداـپ 

هب هک  یـسک  ،و  تشک ار  وت  هک  یـسک  دـنک  تنعل  ادـخ  ، ترخآ يارـس  ماجنارـس  تسا  بوخ  هچ.يدرک  کـمک  یتشاذـگ و  قـح 
،و درمش کبس  ار  تتمرح  ،و  دش لهاج  ار  تّقح  ،و  تسب غورد  وت  رب  هک  یسک  ،و  درک متـس  وت  هب  هک  یـسک  ،و  داد نامرف  تنتـشک 
تشاذگ و او  ار  وت  دیـشک و  تسد  تا  يرای  زا  دیزرو و  تنایخ  تترـضح  هب  یلو  ، درک تعیب  وت  اب  هک  ار  یـسک  دـنک  تنعل  ادـخ 

یهاگیاج دـب  نادراو  يارب  هک  ، داد رارق  نانآ  هاگیاج  ار  شتآ  هک  رکـش  ار  ادـخ  ، دادـن يراـی  ار  وت  داد و  وت  هیلع  گـنج  هب  قیوشت 
هب امش  قح  هب  فراع  رئاز و  نم  ، داد هدعو  امش  هب  ار  هچنآ  دنک  افو  ادخ  انامه  ،و  يدش هتشک  مولظم  وت  هک  مهد  یم  تداهـش  ، تسا

وا دنک و  مکح  ادخ  ات  ، تساّیهم امش  يارب  ما  يرای  ، میامش شور  وریپ  امش و  میلست  ، ما هدمآ  تهاگرد 
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بئاغ رـضاح و  داسجا و  حاورا و  رب  امـش و  رب  ادـخ  دورد  ، امـش نمـشد  اب  هن  ، امـش اب  میامـش  اب  سپ  ، تسا ناگدـننک  مکح  نیرتهب 
.دنتشک اهنابز  اهتسد و  اب  ار  امش  هک  ار  یتّما  دشکب  ادخ  ، داب امش  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  مالس و  ،و  امش

هقباس تیاور  هب  نابـسچب و  ربق  هب  ار  دوخ  ،و  وش دراو  نآ  نتفگ  اب  ،و  هداد رارق  لوخد  نذا  ۀـلزنم  هب  ار  نتم  نیا  « ریبک رازم  » باتک رد 
: وگب نک و  هراشا  بانج  نآ  حیرض  هب  هک  تسا 

مالس ساپـس و  ار  ادخ  ( داب نانآ  رب  ادخ  دورد  ) نیـسح نسح و  نانمؤم و  ریما  شلوسر و  ادخ و  ربنامرف  هتـسیاش  ةدنب  يا  وت  رب  مالس 
يا وـت  ندـب  حور و  رب  ،و  امــش رب  ادـخ  ترفغم  تاـکرب و  تـمحر و  مالــس و  ،و  شنادـناخ دّـمحم و  ، ادـخ ةدـیزگرب  ناگدــنب  رب 

ناگدننک ششوک  ادخ و  هار  رد  ناگدننکداهج  نآ  ، دنتفر نّویردب  هار  نآ  رب  هک  ، یتفر یهار  نآ  رب  وت  هک  مهد  یم  تداهش  ، ملـسم
هک نانآ  زا  یکی  هب  هک  یـشاداپ  نیرترفاو  شاداپ و  نیرتشیب  شاداپ و  نیرتهب  ار  وت  ادخ  ، شیایلوا يرای  ادخ و  نانمـشد  اب  داهج  رد 

هغلاـبم یهاوخریخ  رد  وت  هک  مهد  یم  تداهـش.دهدب  ، درک تعاـطا  رما  ناـیلوا  زا  ،و  تفگ خـساپ  ار  شتوعد  ،و  درک اـفو  شتعیب  هب 
زا ،و  داد رارق  تداعس  لها  حاورا  اب  ار  تحور  ،و  تخیگنارب نادیهش  نایم  رد  ار  وت  ادخ  ات  ، يدرک اطع  ار  ششوک  تیاهن  ،و  يدومن

هفرغ تهج  زا  ،و  ار شنیرت  عیسو  لزنم  رظن  زا  ، دیشخب وت  هب  شیاهتشهب 
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یناقیفر وکین  نانآ  ،و  درک روشحم  ناگتسیاش  ،و  نادیهـش ناقیّدص و  ناربمایپ و  اب  ار  وت  ،و  درب الاب  نّییلع  رد  ار  تمان  ،و  ار شنیرترب 
ادتقا ناگتسیاش  هب  هک  یلاحرد  ، یتشذگرد تراک  زا  ییانیب  رب  يدومنن و  يدنک  ،و  يدرکن یتسس  وت  هک  مهد  یم  تداهـش  ، دنتـسه

نابرهم وا  هک  دروآ  درگ  نانتورف  ياـهلزنم  رد  شیاـیلوا  لوسر و  نیب  ار و  وت  اـم و  نیب  ادـخ  ، يدومن تعباـتم  ناربماـیپ  زا  ،و  يدرک
دّمحم یلع  ّلص  ّمهّللا  : وگب نک و  هیده  بانج  نآ  هب  ار  نآ  يرآ و  ياجب  زامن  تعکر  ود  رس  فرط  رد  هاگنآ.تسا  نانابرهم  نیرت 

رگا دـیایب و  شرکذ  دوـش و  یم  هدـناوخ  مشاـه  ینب  رمق  مرح  رد  هک  تـسا  ییاـعد  ناـمه  نـیا  اـبنذ و  یل  عدـت  ـال  دّـمحم و  لآ  و 
.دوش یم  رکذ  مالّسلا  هیلع  سابع  ترضح  ترایز  رد  هک  ناوخب  ار  یعاد  نامه و  ینک ، عادو  ار  ملسم  ترضح  یتساوخ 

( هّللا همحر  ) هورع نب  یناه  ترایز 

شیاهدورد ،و  گرزب يادخ  مالس  : ییوگ یم  ینک و  یم  مالس  مّلس  هلآ و  یلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  یتسیا و  یم  وا  ربق  رانک 
رب ادخ  دورد  ) نیسح نسح و  نانمؤم و  ریما  شلوسر و  ادخ و  يارب  هاوخریخ  هتسیاش و  دبع  يا  وت  رب  مالس  ، هورع نب  یناه  يا  وت  رب 

لــالح ار  تنوـخ  ،و  دنتــشک ار  وـت  هـک  یناــسک  دــنک  تـنعل  ادــخ  يدــش  هتــشک  موــلظم  هـک  مـهد  یم  تداهــش  (، داــب ناــنآ 
ماجنا هچنآ  رطاخب  ، دوب دونـشخ  وت  زا  وا  تاقالم و  ار  ادخ  وت  هک  مهد  یم  تداهـش  ، دـنک شتآ  زا  هدـنکآ  ار  ناشیاهروگ  ، دـندرمش

هداد رارق  تداعـس  لها  حاورا  اـب  تحور  يدیـسر و  نادیهـش  ۀـجرد  هب  وت  هک  مهد  یم  تداهـش  ،و  يدومن هک  یهاوخریخ  يداد و 
هک یلاحرد  ، شلوسر ادخ و  يارب  يدرک  یهاوخریخ  هکنآ  رطاخ  هب  ، دش

ص:630

 ( ناسآ شراگن  نانجلا (  حیتافم  دیدج  www.Ghaemiyeh.comبختنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1215زکرم  هحفص 717 

http://www.ghaemiyeh.com


روشحم شکاپ  نادناخ  دّمحم و  اب  دوش و  یـضار  وت  زا  دنک و  تمحر  ار  وت  ادـخ  سپ  ، يدومن لذـب  شا  يدونـشخ  ادـخ و  ةرابرد 
ود سپ.داب  وت  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  ،و  تمالس تمعن و  ۀناخ  رد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  اب  ار  امـش  ار و  ام  دنک  عمج  ،و  دیامرف
هب ار  ملـسم  هچنآ  هب  ار  وا  نک  عادو  نک و  اعد  دوخ  يارب  یهاوخ  هچنآ  هب  نک و  هیدـه  یناه  حور  هب  ار  نآ  ،و  راذـگب زامن  تعکر 

.يدرک عادو  نآ 

مشش لصف 

هراشا

هعصعص دیز و  دجسم  لامعا  هلهس و  دجسم  لامعا  تلیضف و  رد 

[ هلهس دجسم  تلیضف  ]

ترـضح هناخ  ، كراـبم لّـحم  نآ  ، تسین هقطنم  نآ  رد  هلهـس  دجـسم  تلیـضف  هب  يدجـسم  ، هفوک ریبک  دجـسم  زا  سپ  شاـب  هاـگآ 
زا.تسا ترـضح  نآ  نکـسم  مالّـسلا و  هیلع  رـضخ  ترـضح  دورو  لـحم  مالّـسلا و  هیلع  میهاربا  ترـضح  مالّـسلا و  هـیلع  سیردا 

رد شلایع  لها و  اب  رمألا  بحاص  ترضح  منیب  یم  ایوگ  دّمحم  وبا  يا  : دومرف ریصب  وبا  هب  : هدش تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح 
هکره هدراذگ و  زامن  دجسم  نا  رد  هکنآ  رگم  ، هداتسرفن ربمایپ  چیه  یلاعت  قح  دشاب و  ترضح  نآ  لزنم  دیآ و  دورف  هلهس  دجـسم 

نز درم و  چـیه  هدرک و  تماقا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا و  یّلـص  ادـخ  لوسر  همیخ  رد  هک  تسا  ناـنچ  ، دـیامن تماـقا  دجـسم  نآ  رد 
تسه و ربمایپ  ره  تروص  نآ  رد  هک  تسا  یگنس  دجـسم  نآ  رد  تسا و  لیام  دجـسم  نآ  يوس  هب  شلد  هکنآ  رگم  تسین  ینمؤم 

دجـسم نآ  رد  سکچیه  ددرگ و  یم  رب  هدمآرب  تجاح  اب  هکنآ  رگم  ، دـنک یمن  اعد  زامن و  هقداص  ّتین  اب  دجـسم  نا  رد  سکچیه 
ترـضح ؟ تسا دجـسم  نیا  يارب  هـک  یتلیـضف  تـسا  نـیا  مـتفگ  ، دـبای یم  ناـما  دـسرت  یم  هـچره  زا  هـکنآ  رگم  ، دـبلط یمن  ناـما 

دنناوخب و اهنآ  رد  ار  وا  دراد  تسود  ادخ  هک  تسا  ییاه  هعقب  هلمج  زا  دجـسم  نیا  : دومرف يرآ  : مدرک ضرع  ؟ میوگب رتدایز  : دومرف
رگا : دومرف سپس  ، دننک یم  تدابع  دجـسم  نآ  رد  ار  ادخ  دنیآ و  یم  نآ  ترایز  هب  ناگتـشرف  هکنآ  رگم  تسین  يزور  بش و  چیه 
نیا تلیـضف  ار  هـچنآ  دّـمحم  اـبا  يا  : دوـمرف هاـگنآ.مدروآ  یم  اـجب  دجـسم  نآ  رد  ار  میاـهزامن  هـمه  مدوـب  کـیدزن  امـش  هـب  نـم 

، مدرکن فصو  ، دجسم
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ات...يرآ : دومرف ؟ دوب دهاوخ  دجسم  نآ  رد  هشیمه  مالّسلا  هیلع  مئاق  ترضح  ، موش تیادف  : متشاد هضرع  ، متفگ هک  تسا  نآ  زا  شیب 
ربخ رخآ 

[ هلهس دجسم  لامعا  ]

.تسا بحتسم  نتفخ  ماش و  نیب  زامن  تعکر  ود  : هلهس دجسم  لامعا 

بتک ضعب  زا  دنک و  فرطرب  ار  شمغ  یلاعت  قح  ، دیامن اعد  دنک و  نینچ  یکانمغ  ره  : هدش تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا 
: وگب تسیاب و  هاگرد  دزن  ، يوش دجسم  دراو  یتساوخ  نوچ  هک  : هدش لقن  هیرازم 

شبنج مدرک و  لکوت  ادخ  رب  ، تسادخ نآ  زا  اهمان  نیرتهب  ،و  تساوخ ادخ  هچنآ  ادخ و  يوس  هب  ،و  ادخ زا  ادـخ و  هب  ادـخ و  مان  هب 
دّمحم و ۀلیسو  هب  نم  ایادخ.هد  رارق  تیاه  هناخ  دجاسم و  ناگدننکدابآ  زا  ارم  ایادخ.گرزب  يالاو  يادخ  هب  رگم  تسین  ییورین  و 
ایند و دنموربآ  تهاگشیپ  رد  ارم  نانآ  قح  هب  ایادخ  مزادنا  یم  شیپ  مجیاوح  شیپاشیپ  ار  نانآ  منک و  یم  ور  وت  هب  دّمحم  نادناخ 
ار میاعد  ،و  هدرتسگ ار  ما  يزور  هدـیزرمآ و  ار  مهانگ  هتفریذـپ و  ار  مزامن  هد  رارق  نانآ  قح  هب  ایادـخ.هد  رارق  ناـبّرقم  زا  ترخآ و 

تمارک قحتسم  تهاگشیپ  رد  نآ  ببس  هب  هک  ، هنامیحر يرظن  نک  رظن  نم  هب  تتاذ  قح  هب  ،و  زاس هدروآرب  ار  متاجاح  ،و  باجتـسم
تنید و رب  ار  ملد  ، اه هدـید  اهلد و  هدـننکوروریز  يا  ، نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  ، نادرگن زاب  نم  زا  هاـگچیه  ار  رظن  نآ  سپـس  ، موش

یتـمحر نم  هب  شیوـخ  دزن  زا  ،و  زاـسم فرحنم  يدوـمن  متیادـه  هک  نیا  زا  سپ  ار  مـبلق  ،و  نـک اـجرباپ  تا  ّیلو  تربماـیپ و  نـید 
مدروآ نامیا  وت  هب  ،و  متسج ار  تشاداپ  ،و  مدیبلط ار  تا  يدونشخ  مدرک و  ور  وت  بناج  هب  ایادخ.يا  هدنـشخب  رایـسب  وت  هک  ، شخبب

ار تیور  ایادخ.مدرک  لّکوت  وت  رب  و 
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حیبست و هبترم  تفه  ار  ادخ  ناوخب و  ار  ( سان ) ةروس )و  قلف ) هروس )و  یسرکلا دیا  ) سپـس.هد رارق  تبناج  هب  ار  میور  ،و  نک میوس  هب 
ربکا هّللا  هّللا و  ّالا  هلا  هّلل و ال  دمحلا  هّللا و  ناحبـس  زا  کیره  ینعی  وگب  ریبکت  هبترم  تفه  لیلهت و  هبترم  تفه  دمح و  هبترم  تفه 

: ناوخب وگب و  هبترم  تفه  ار 

تفارـش نم  هب  هکنیا  رب  ساپـس  ار  وت  ،و  يداد يرترب  نم  هب  هکنیا  رب  ساپـس  ار  وت  ،و  يدرک تیاده  ارم  هکنیا  رب  ساپـس  ار  وت  ایادخ 
ما هنیس  نک و  كاپ  ار  ملد  ،و  ریذپب ار  میاعد  زامن و  ایادخ.يدومزآ  نآ  اب  ارم  هک  ییوکین  دمآ  شیپ  ره  رب  ساپس  ار  وت  ،و  يدیشخب

.ینابرهم ریذپ  هبوت  رایسب  وت  هک  ریذپب  ار  ما  هبوت  ،و  نادرگزاب ار 

نآ دراو  اشع  برغم و  نیب  هبنـشراهچ  بش  رد  ، يورب هلهـس  دجـسم  هب  يدرک  هدارا  نوچ  : هدومرف هیلع  هّللا  همحر  سوواط  نبا  دـیس 
ود هاگنآ  ، روآ اجب  ار  نآ  ۀلفان  برغم و  زامن  يدـش  دجـسم  دراو  هک  نیمه  تسا  رتشیب  رگید  تاقوا  زا  نآ  تلیـضف  هک.وش  دجـسم 

: وگب نک و  دنلب  نامسآ  بناج  هب  ار  اهتسد  يدش  غراف  نوچ  ، ناوخب هّللا  یلا  هبرق  دجسم  ّتیحت  زامن  تعکر 

قلخ و ةدـننیرفآ  تسین  وت  زج  يدوبعم  ، ادـخ ییوت  ییاـهنآ و  ةدـننادرگزاب  قلخ و  ةدـننکزاغآ  ، تسین وـت  زج  يدوـبعم  ، ادـخ ییوـت 
ةدننکریبدت ، تسین وت  زج  يدوبعم  ، ادـخ ییوت  7و  يا هدنرتسگ  هدـنریگ و  ، تسین وت  زج  يدوبعم  ، ادـخ ییوت  ،و  ینانآ ةدـنهد  يزور 

ماـن قح  هب  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  تسا  نآ  يور  هکره  نیمز و  ثراو  ییوت  ، دـنیاهروگ رد  هک  یناـسک  ةدـننازیگنارب  ،و  يروـما
هب منک  یم  تساوخرد  وت  زا.يرت  ناهنپ  ناهنپ و  ياناد  ، تسین وت  زج  يدوبعم  ، ادخ ییوت  ،و  تا هدـنیاپ  هدـنز و  روتـسم و  ظوفحم و 

ییامن اطع  يوش  تساوخرد  نآ  هب  هاگره  ،و  ینک تباجا  يوش  هدناوخ  نآ  هب  نوچ  هک  تمان  قح 
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دّـمحم و رب  هکنیا  ، يا هدومن  بجاو  دوخ  رب  ار  نآ  هک  نانآ  قح  هب  ،و  شتیب لـها  دّـمحم و  رب  تّقح  هب  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  و 
يا ، نم يالوم  يا  ، نم ياقآ  يا  اعد  ةدنونش  يا  ، يروآرب ار  متجاح  تعاس  نیمه  تعاس و  نیمه  رد  ،و  یتسرف دورد  دّمحم  نادناخ 

يارب اهنت  ار  مان  نآ  دوخ  دزن  بیغ  ملع  رد  ای  ، يدـیمان مان  نآ  هب  ار  تدوخ  هک  یمان  ره  هب  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ، نم سردایرف 
يا ، ییاـمن باتــش  تعاـس  نـیمه  رد  اـم  راـک  شیاـشگ  رد  ،و  یتـسرف دورد  دّـمحم  نادـناخ  دّـمحم و  رب  هـکنیا  ، يدــیزگرب دوـخ 

زا سپ  ناوخب  یهاوخ  هچره  تهج  هب  ار  ادخ  ،و  نک عوشخ  ورب و  هدجـس  هب  سپـس.اعد  ةدنونـش  يا  ، اه هدید  اهلد و  ةدننکوروریز 
زا تسا و  مالّسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  ۀناخ  لحم  نآ  هک  ، ناوخب تسا  لامـش  برغم و  فرط  هک  يا  هشوگ  رد  زامن  تعکر  ود  نا 

: وگب نینچ  يدش  غراف  مالّسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  حیبست  زامن و  زا  نوچ  ، تفر « هقلامع » گنج هب  اجنآ 

دّـمحم و رب  سپ  يا  هتـسناد  ار  مجئاوح  نیقی  هب  ، دـندرک تدابع  نآ  رد  ار  وت  هک  یناـسک  قح  هب  ،و  فیرـش هعقب  نیا  قح  هب  ایادـخ 
ار اـهنآ  تسرف و  دورد  دّـمحم  نادـناخ  دّـمحم و  رب  سپ  ، يا هدرمـش  ار  مناـهانگ  ،و  روآرب ار  اـهنآ  تسرف و  دورد  دّـمحم  نادـناخ 
اب یتسود  ساسارب  دشاب  ریخ  میارب  ندرم  هک  ماگنه  نآ  ناریمب  ،و  تسا ریخ  میارب  ندوب  هدنز  هک  یتقو  ات  رادب  ما  هدنز  ایادخ.زرمایب 

نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  يا  ، ینآ ۀتسیاش  هک  نک  نآ  نم  اب  ،و  تنانمشد اب  ینمشد  ،و  تناتسود

: وگب رادرب و  ار  اهتسد  ،و  راذگب زامن  تعکر  ود  تسا  هلبق  برغم و  تمس  هک  رگید  يا  هشوگ  رد  سپ 

کمک و دیما  ،و  تیاطع بلط  تا و  يدونشخ  نتسج  يارب  مدناوخ  ار  زامن  نیا  نم  ایادخ 
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اب ناسرب و  میوزرآ  هب  ارم  تتمحر  هب  ریذپب و  نم  زا  نتفریذپ  وکین  هب  ،و  تسرف دورد  دّمحم  نادـناخ  دّـمحم و  رب  سپ  ، تیایادـه و 
هاگنا ، راذگب كاخ  هب  ار  شیوخ  تروص  فرط  ود  ،و  ورب هدجـس  هب  سپـس.نانابرهم  نیرت  نابرهم  يا.ینآ  ۀتـسیاش  هک  نک  نآ  نم 

ناهانگ و رگا  ایادـخ  : وگب اـشگب و  ار  تیاهتـسد  ناوخب و  زاـمن  تعکر  ود  اـجنآ  رد  ،و  ورب تسا  قرـشم  فرط  رب  هک  يا  هشوگ  هب 
تساوخرد وت  زا  ، يدرکن باجتسم  ار  میاعد  ،و  دوش دنلب  تیوس  هب  ما  هلان  یتشاذگن  نآ  رثا  رد  هتخاس و  وربآ  یب  وت  دزن  ارم  اهاطخ 

رب هک  مهاوخ  یم  وت  زا  ،و  میوج یم  لـسوت  وت  هب  دّـمحم  نادـناخ  دّـمحم و  هب  ،و  تسین تدـننامه  يدـحا  هک  ییادـخ  يا  منک  یم 
ار وت  هک  یماگنه  ،و  ینادرگب تیوس  هب  ار  میور  ،و  يروآ يور  نم  هب  تا  هنامیرک  يور  اب  ،و  یتسرف دورد  دّمحم  نادناخ  دّـمحم و 

بتک ضعب  زا  : دـیوگ فلؤم.ناـنابرهم  نیرت  ناـبرهم  يا  ، ینکن ممورحم  مدـنب  یم  دـیما  وت  هب  یتـقو  يزاـسن و  مدـیماان  مناوـخ  یم 
رد ،و  هتفرگ رارق  قرـشم  بناج  رد  هک  رگید  هشوگ ي  هب  يور  یم  نآ  زا  سپ  هک  : هدـش لقن  هفورعم  ریغ  ترایز ] هب  طوبرم  ] هیرازم

دورد دّـمحم  نادـناخ  دّـمحم و  رب  هک  تمان  قح  هب  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ایادـخ  : ییوگیم یناوخ و  یم  زاـمن  تعکر  ود  اـجنآ 
نآ رد  ار  وت  هک  يزور  ار  مماـّیا  نیرتهب  ،و  شماجنارـس ار  ملاـمعا  نیرتـهب  ،و  شناـیاپ ار  مرمع  ناـمز  نیرتـهب  یهد  رارق  و  یتـسرف ،
هک يا  هدنز  يا  ، هریچ يا  ، اناوت يا  گرزب ، يا  ، الاو يا  ، ونشب ار  مزار  ،و  ریذپب ار  میاعد  ایادخ.ییاناوت  زیچ  ره  رب  وت  منک  یم  تاقالم 

تسوت نم و  نایم  هک  ار  یناهانگ  ،و  تسرف دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  ، دریم یمن  زگره 
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يا ، نک محر  نم  هب  تتردـق  اـب  ،و  اـمرف ما  یناـبهگن  دـباوخ  یمن  زگره  هک  تا  هدـید  هب  ،و  نکم میاوسر  مدرم  روضح  رد  ،و  زرماـیب
رد زامن  تعکر  ود  نآ  زا  سپ.نایناهج  راگدرورپ  يا  شکاپ  تیب  لها  دّـمحم و  ام  ياـقآ  رب  ادـخ  دورد  ،و  ناـنابرهم نیرت  ناـبرهم 

: ییوگ یم  يروآ و  یم  اجب  تسا  دجسم  نایم  هک  يا  هناخ 

ناـیم دوـش  یم  هدرپ  هک  يا  ، دـهاوخ یم  هک  ار  هچنآ  ، تسا هدـنهد  ماـجنا  هک  يا  ، تسا رت  کـیدزن  ندرگ  گر  زا  نم  هب  هـکنآ  يا 
يا تیورین  لوح و  هب  ، دنهد یم  رازآ  ار  ام  هک  یناسک  ام و  نایم  وش  هدرپ  ،و  تسرف دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  ، شلد ناسنا و 

نیرت نابرهم  يا  ، نک تیافک  ار  ام  ترخآ  ایند و  ياهراک  نیرت  مهم  ، يزیچ وت  زا  دـنک  یمن  تیاـفک  هک  زیچ  ره  زا  هدـننک  تیاـفک 
.نانابرهم

نیدباعلا نیز  ماما  ماقم  هب  فورعم  نامز  نیا  رد  فیرـش  ناکم  نیا  : دیوگ ّفلؤم.راذـگب  كاخ  رب  ار  دوخ  تروص  فرط  ود  سپس 
نم ال ای  کلاسا  ّینا  ّمهّللا  : ياعد دناوخب  ماقم  نیا  رد  زامن  تعکر  ود  زا  دـعب  : هدرک لقن  « میدـق رازم  » باتک رد  تسا و  مالّـسلا  هیلع 
دوش و عوجر  ۀحفص 621 ] ] اجنآ هب  ، دش رکذ  هفوک  دجسم  رد  مالّسلا  هیلع  ناّنمؤم  ریما  باب  ۀّکد  لامعا  رد  اعد  نیا  ار و  نویعلا  هارت 

تسا بسانم  فیرش  لحم  نآ  رد  ترـضح  نآ  ترایز  مالّـسلا  هیلع  يدهم  ماقم  هب  فورعم  تسا  يا  هعقب  ناکم  نیمه  کیدزن  رد 
ترایز ّماّتلا  لـماکلا  هّللا  مالـس  تراـیز  هب  ، هداتـسیا لاـح  رد  ار  ترـضح  نآ  تسا  هتـسیاش  هک  هدـش  لـقن  هیرازم  بتک  ضعب  زا  و 

ار شرارکت  ،و  میدرک لقن  « ّبیط ملک  » باتک زا  ۀحفـص 195] ] لّوا باب  زا  متفه  لصف  رد  ام  هک  تسا  يا  هثاغتـسا  نامه  نیا  ،و  دننک
.تسا هدرمش  رب  سّدقم  بادرس  تارایز  زا  یکی  زامن  تعکر  ود  زا  دعب  ار  نآ  سوواط  نبا  دّیس.میناد  یمن  بسانم 

[ دیز دجسم  لامعا  ]

،و يراذـگ یم  زامن  تعکر  ود  نآ  رد  ،و  تسا هلهـس  کیدزن  هک  يور  یم  دز  دجـسم  هب  سپـس  : دـیز دجـسم  رد  اـعد  زاـمن و  رکذ 
: ییوگ یم  ییاشگ و  یم  ار  اهتسد 
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رد راکدـب  نیا  مدوبعم  ، وت هب  شا  ینامگ  شوخ  رطاخ  هب  ، هدرک زارد  وت  بناج  هب  ار  شیاهتـسد  راکهنگ  راـکاطخ  ةدـنب  نیا  مدوبعم 
راکمتس هدنب  نیا  مدوبعم  ، تسا راودیما  وت  زا  ار  شـشزغل  زا  یـشوپ  مشچ  ،و  دراد رارقا  شلمع  يدب  هب  هک  یلاحرد  هتـسشن  تربارب 

هدننک تشگزاب  ، مدوبعم ، نکم دیماان  تلـضف  زا  ار  وا  تتمحر  قح  هب  ، تسوت شیپ  هچنآ  دیما  هب  هتـشادرب  وت  يوس  هب  ار  شتـسد  ود 
یم وـناز  تربارب  رد  زور  نآ  رد  قیــالخ  هـک  تـسا  يزور  زا  كانــسرت  هـک  یلاــحرد  ، هدز وــناز  تربارب  رد  ناــهانگ  يوــس  هـب 

شزرمآ ،و  هتخود وت  هب  ار  شمـشچ  هشوگ  راودیما  نانکرذح و  ، كانمیب بات و  یب  ، هدمآ ترـضحم  هب  راکاطخ  ةدنب  مدوبعم  ، دـننز
هانگ ،و  متـشادن ار  وت  اب  تفلاخم  دـصق  مندرک  ینامرفان  اـب  نم  ، تلـالج تّزع و  هب  دـنگوس  ، هدـش يراـج  شکـشا  نامیـشپ  هاوخ و 

ار ترظن  هکنیا  هن  ،و  مدرک ترفیک  ضّرعتم  هکنیا  رطاخب  هن  مدوب و  نادان  وت  هب  تبسن  هک  یلاحرد  مدرک  هانگ  هک  ینامز  نآ  مدرکن 
تبـسن تا  يرادوربآ  ،و  درک يرای  ارم  اهنآ  ماجنا  رب  متواقـش  ،و  تسارایب میارب  ار  اهنیا  همه  سفن  هکلب  ، مشاب هدوب  هدنرامـش  کبس 

زا ار  تنامسیر  رگا  ، منز گنج  یـسک  هچ  نامـسیر  هب  ،و  دهد یم  تاجن  تباذع  زا  ارم  یـسک  هچ  نالا  سپ  ، تخاس مرورغم  نم  هب 
نیگنس هب  ،و  دیرذگب دوش  هتفگ  نارابکبس  هب  یتقو  ، تربارب رد  نداتسیا  ماگنه  ییاوسر  زا  تمایق  يادرف  ياو  يا  سپ  ، ینک عطق  نم 

مّنس هچره  نم  رب  ياو  ،؟ تخیر ، مهاوخ ورف  ناراب  نیگنـس  اب  ای  ، تشذگ مهاوخ  نارابکبـس  اب  ایآ  ، دیزیرورف شتآ  هب  دوش  رما  ناراب 
ایآ ؟ مدرگرب هزادنا  هچ  ، منک هبوت  ردقچ  ، تفای ینوزف  ما  ینامرفان  ، دش ینالوط  مرمع  هچره  ، نم رب  ياو  ، دش دایز  مناهانگ  دـش  رتشیب 

نابرهم يا  ، نک محر  نم  هب  زرمایب و  ارم  دّـمحم  نادـناخ  دّـمحم و  قح  هب  ایادـخ  ، منک ایح  مراگدرورپ  زا  هک  ، هدیـسرن نآ  تقو  ارم 
نانابرهم نیرت 
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هدش و هانگ  بکترم  هدرک و  دـب  هک  یـسک  هب  نک  محر  : وگب راذـگب و  كاخ  هب  تروص  نک و  هیرگ  سپـس.ناگدنزرمآ  نیرتهب  و 
: وگب راذگب و  كاخ  هب  ار  دوخ  تروص  تسار  فرط  نآ  زا  سپ.هتساخرب  فارتعا  هب  هدش و  هدنامرد 

: وگب راذگب و  كاخ  هب  ار  پچ  فرط  دعب.یتسه  يراگدرورپ  بوخ  وت  ، مدوب يا  هدنب  دب  نم  رگا 

.میرک يا  دشاب  وکین  وت  زا  تشذگ  سپ  ، دشب گرزب  تا  هدنب  زا  هانگ 

[. رذگرد نم  زا  :] وفعلا وگب  هبترم  دص  درگرب و  هدجس  لاح  هب  هاگنآ 

[ هعصعص دجسم  لامعا  رکذ  هعصعص و  دیز و  دجسم  تلیضف  ]

نانمؤم ریما  باحصا  ناگرزب  زا  هک  ، دشاب یم  ناحوص  نب  دیز  هب  بوسنم  ،و  تسا هفوک  فیرش  دجاسم  زا  دجسم  نیا  : دیوگ ّفلؤم 
دش رکذ  لبق  رطس  دنچ  رد  هک  ییاعد  دش و  دیهـش  ترـضح  يرای  رد  لمج  گنج  رد  ،و  هتفر یم  رامـش  هب  لادبا  زا  مالّـسلا و  هیلع 
زا زین  وا  هک  تسا  ناـحوص  نب  هعـصعص  شردارب  دجـسم  وا  دجـسم  یکیدزن  رد  هدـناوخ و  یم  بش  زاـمن  رد  هـک  هدوـب  وا  یلاـعد 

هدوب غیلب  حیصف و  ردق  نآ  تسا و  نامیا  لها  ناگرزب  زا  ،و  تسا ترضح  نآ  قح  هب  نافراع  زا  مالّسلا و  هیلع  نانمؤم  ریما  باحصا 
فیرعت وا  زا  نابز  رد  تحاصف  اهینارنخس و  رد  تراهم  هب  هتفگ و  ینارنخس ] راتفگ  رد  ناور  ] حشحـش بیطخ  ار  وا  نانمؤم  ریما  هک 

یبش رد  هدومرف و  حدم  [ دایز ّدح  رد  مدرم  هب  هدـنهد  يرای  ] هنوعم ترثک  و  [، مدرم زا  زاین  یب  عناق و  ] هنوؤم ّتلق  هب  ار  وا  مه  هدرک و 
زا هعـصعص  ، دـندرک لمح  فجن  هب  هفوک  زا  ار  شنینزان  ةزانج  ترـضح  نآ  نادـنزرف  تفر و  اـیند  زا  مالّـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما  هک 

داتـسیا و سّدـقم  ربق  رانک  هعـصعص  ، دـندش غراف  ماما  نفد  راک  زا  تیب  لها  نوچ  دوب و  بانج  نآ  ةزانج  ناگدـننک  تعیاشم  هلمج 
ار وت  داـب  اراوگ  مالّـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما  يا  تیادـف  مرداـم  ردـپ و  : تفگ تخیر و  دوخ  رـس  رب  تفرگ و  رب  ربق  كاـخ  زا  یتـشم 

یتـشاد وزرآ  هچنآ  هب  دوب و  گرزب  تداـهج  دـنمورین و  وت  ربـص  هزیکاـپ و  وـت  هاـگداز  یتـسار  هب  ، نسحلا وـبا  يا  ادـخ  ياـهتمارک 
تسیرگ و یتخـس  هب  تفگ و  رایـسب  تاـملک  عون  نیا  زا  ،و  یتـفر دوخ  راـگدرورپ  دزن  هب  يدرک و  يدـنمدوس  تراـجت  يدیـسر و 

ۀلزنم هب  هعـصعص  دـش و  رارقرب  هضور  سلجم  بش  لد  نا  رد  ترـضح  نآ  ربـق  راـنک  تقیقح  رد  تشاد و  او  هـیرگ  هـب  ار  نارگید 
هیفنح دّمحم  مالّسلا و  امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  بانج  وا  نیعمتسم  ،و  دوب ناوخ  هضور 
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ماما نسح و  ماما  بناج  هب  ور  ، دیـسر نایاپ  هب  تاملک  نیا  نوچ  دندوب و  ترـضح  نآ  ناگتـسب  نادنزرف و  ریاس  مشاه و  ینب  رمق  و 
تروص ره  رد  ، دنتشگزاب هفوک  هب  یگمه  سپس  ، تفگ تیلـست  تیزعت و  ار  ناشیا  درک و  ناگدازاقآ  ریاس  مالّـسلا و  مهیلع  نیـسح 
كرابم دجـسم  نآ  رد  ، بجر هام  رد  ار  ( هیلع هّللا  تاولـص  ) نامز ماـما  یتعاـمج  تسا و  هفوک  فیرـش  دـجاسم  زا  هعـصعص  دجـسم 

رهاظ و  ...هعزاولا » ءالالا  هغباّسلا و  ننملا  اذ  ای  ّمهّللا  :» تسا هدناوخ  ار  اعد  نیا  هدروآ و  اجب  زامن  تعکر  ود  هک  ، دـنا هدرک  هدـهاشم 
هلهـس و دجـسم  ياهاعد  ریظن  ، تسا نآ  لامعا  زا  فیرـش و  دجـسم  نیا  صوصخم  اعد  نیا  هک  دـهد  یم  ناشن  ترـضح  نآ  لـمع 

بجر ماـیا  ياـهاعد  زا  اـعد  نیا  دـیاش  هک  هدـش  هداد  لاـمتحا  دـنا و  هدـناوخ  ار  اـعد  نیا  تسا  هدوب  بجر  هاـم  رد  نوچ  اـما  ، دـیز
هب میدوب  هدرک  رکذ  بجر  هام  لامعا  رد  ار  اعد  نیا  نوچ  زین  اـم  هدـش و  رکذ  بجر  هاـم  لاـمعا  رد  اـملع  بتک  رد  نیارباـنب  ، دـشاب

.یلاعت هّللا  ءاش  نا  دنک  هعجارم  دناوت  یم  دهاوخب  هکره  ، میتخادرپن شرارکت  هب  میدرک و  افتکا  هلمج  نامه 

[ مالسلا هیلع  نیسحلا  هللا  دبع  ابا  ترایز  تیفیک  بادآ و  ، تلیضف نایب  رد  متفه  لصف  ]

هراشا

نآ رد  ترایز و  هار  رد  دیاب  ربانج  نآ  رئاز  هک  یبادآ  مالّسلا و  هیلع  نیسحلا  هّللا  دبع  یبا  ترـضح  ترایز  تلیـضف  رد  متفه  لصف 
: تسا دصقم  هص  رد  نآ  ترضح و  نآ  ترایز  تیفیک  دنک و  تیاعر  رهطم  مرح 

مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ترایز  تلیضف  رد  : لوا دصقم 

هرمع و ّجح  لداعم  هک  هدش  دراو  يرایسب  تایاور  رد  تسا و  نوریب  نایب  ةریاد  زا  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  تلیـضف  هک  نادب 
بجوم هتشگ و  اهاعد  تباجا  تاجرد و  نتفر  الاب  باسح و  یکبـس  ترفغم و  ثعاب  تسا و  لضفا  رتالاب و  بتارم  هب  هکلب  داهج و 

ببـس نآ  كرت  تساهیراتفرگ و  اه و  هّصغ  ندش  فرطرب  تاجاح و  ندمآرب  يزور و  ندش  دایز  لام و  ندـب و  ظفح  رمع و  لوط 
نآ رئاز  بیصن  هک  یباوث  مک  تسد  تسا و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  قوقح  زا  یگرزب  ّقح  كرت  نامیا و  نید و  ناصقن 

شلها هب  ار  وا  ات  ، دنک ظفح  ار  شلام  ناج و  یلاعت  قح  هدش و  هدیزرمآ  شناهانگ  هک  تسا  نیا  ، دوش یم  فیرش  ربق 
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ار مغ  ترـضح  نآ  ترایز  : هدمآ يرایـسب  تیاور  رد  دوب و  دـهاوخ  ایند  زا  رتظفاح  ار  وا  ادـخ  ، دوش تمایق  زور  نوچ  دـنادرگزاب و 
يارب یمهرد  ره  ، دوش جرخ  ترـضح  نآ  ترایز  هار  رد  هک  یلام  ره  دـنک و  یم  فرطرب  ار  ربق  ساره  نداد و  ناج  تّدـش  لیاز و 

لابقتـسا وا  زا  هتـشرف  رازه  راـهچ  ، دور ترـضح  نآ  ربق  فرط  هب  نوچ  ،و  دوش یم  باـسح  مهرد  رازه  هد  هب  هکلب  ، مهرد رازه  هب  وا 
هب نیعمجا  مهیلع  هّللا  مالـس  هکئالم  موصعم و  ناماما  اهنآ و  يایـصوا  ناربمایپ.دـننک و  یم  تعیاـشم  ار  وا  ، ددرگزاـب نوچ  دـننک و 

بناج هب  قح  ترـضح  دنهد و  یم  ياهتراشب  ار  ناشیا  دننک و  یم  اعد  ترـضح  نآ  نارئاز  يارب  دـنیآ و  یم  ترـضح  نآ  ترایز 
نآ رئاز  شاـک  يا  ، دـنک یم  وزرآ  تماـیق  زور  رد  یــسکره  دـیامرف و  یم  رظن  تاـفرع  لـها  هـب  رظن  زا  شیپ  ، ترــضح نآ  نارئاز 
یب باب  نیا  رد  تاـیاور  ، دـنک یم  هدـهاشم  زور  نآ  رد  هک  باـنج  نآ  نارئاز  يراوگرزب  تمارک و  يرایـسب  رطاـخب  ، دوب ترـضح 
نیا رد  درک  میهاوخ  ترضح  نآ  ترایز  تلیـضف  زا  یـشخب  هب  هراشا  هحفـص 680] ] هصوصخم تارایز  نمـض  رد  ام  تسا و  هزادنا 

: مینک یم  تیاور  کی  رکذ  هب  افتکا  طقف  تمسق 

هدرک تیاور  ، یفوک یّلجب  بهو  نب  هیواعم  ردقلا  لیلج  ۀقث  زا  ربتعم  ياهدنس  هب  نارگید  سوواط و  نبا  دّیس  ینیلک و  هیولوق و  نبا 
ات مدرک  ربص  ، مدید زامن  لوغـشم  شیوخ  يّالـصم  رد  ار  ترـضح  نآ  ، متفر مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدـخ  ینامز  : هتفگ هک  دـنا 

تمارک هب  ار  اـم  هـک  ییادـخ  يا  : تـفگ یم  درک و  یم  تاـجانم  دوـخ  راـگدرورپ  اـب  مدینـش  نآ  زا  سپ  ، دیـسر ناـیاپ  هـب  شزاـمن 
ياـهتّما ،و  يداد رارق  اـیبنا  ثراو  ار  اـم  يدرک و  تیاـنع  اـم  هب  ار  تلاـسر  مولع  يداد و  تعافـش  ةدـعو  اـم  هب  يدرک و  صوصخم 

ار مدرم  ياهلد  هدومرف و  اطع  ام  هب  ار  هدنیآ  هتشذگ و  ملع  هداد و  صاصتخا  ربمایپ  ّتیـصو  هب  ار  ام  هدومرف و  متخ  ام  هب  ار  هتـشذگ 
جرخ ار  دوخ  لاوما  هک  نانآ  امهیلع  هّللا  تاولـص  ّیلع  نب  نیـسحلا  یبا  ربق  راّوز  یناوخـال و  یل و  رفغا  يا  هداد  لـیم  اـم  بناـج  هب 
يارب ام و  هب  هلص  رما  رد  ، وت ياهباوث  هب  دیما  ام و  یکین  رد  تبغر  رطاخ  هب  ، دنا هدروآ  نوریب  اهرهـش  زا  ار  دوخ  ياهندب  دنا و  هدرک 

يدونـشخ لمع  نیا  زا  ناشیا  دصق  دنا و  هدرک  دراو  نانمـشد  رب  هک  یمـشخ  ّتلع  هب  ام و  رما  ندرک  تباجا  تربمایپ و  ندومن  داش 
هتشاذگ نطو  رد  هک  ناشدالوا  لها و  رد  نک و  ظفح  ار  اهنآ  زور  بش و  ،و  هد ازج  يدونـشخ  هب  ام  بناج  زا  ار  ناشیا  سپ  ، تسوت

زا دیدش  فیعض و  ره  دناعم و  راّبج  ره  ّرش  شاب و  ناشیا  قیفر  ،و  وکین تفالخ  هب  شاب  نانآ  ۀفیلخ  دنا 
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رد وت  هب  دیما  ، نک تیانع  دـنراد  دـیما  وت  زا  هچنآ  زا  هدایز  ناشیا  هب  ،و  امرف عفد  نانآ  زا  ار  سنا  نج و  نیطایـش  ّرـش  تناگدـیرفآ و 
هب ار  نانآ  ندـمآ  نوریب  ، نانمـشد ایادـخ.دوخ  ناشیوخ  یلاها و  نادـنزرف و  رب  ، ار ام  ناشندرک  راـیتخا  ،و  ناـشیاهنطو زا  ندـش  رود 

ار اهتروص  نآ  نک  محر  سپ  دشن ، ام  يوسب  ندمآ  نوریب  دـصق و  زا  ناشیا  عنام  نانمـشد  تفلاخم  نیا  ،و  دـنتفرگ بیع  ام  ترایز 
.دننادرگ یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  رب  هک  ار  نانآ  ياه  هنوگ  نک  محر  هداد و  رییغت  باتفآ  هک 

يارب دنتخوس  ،و  دندرک يراز  هک  ار  اهلد  نآ  نک  محر  دش و  يراج  ناشکـشا  ام  رب  يزوسلد  يارب  هک  ار  اه  هدـید  نآ  نک  محر  و 
زا ار  اهنآ  ات  ، مراپـس یم  وت  هب  ار  اهندب  اهناج و  نآ  ایادخ.دنا  هدرک  دـنلب  ام  تبیـصم  رد  هک  ار  اهادـص  نآ  نک  محر  و  ام ، تبیـصم 

هضرع ، يدش غراف  نوچ  ، درک یم  اعد  هدجس  رد  تروص  نیا  هب  ترضح  نآ  هتـسویپ  ینک و  باریـس  یگنـشت  زور  رد  رثوک  ضوح 
خزود شتآ  زگره  متشاد  نامگ  ، تخانش یمن  ار  ادخ  هک  دیدرک  یم  یسک  قح  رد  رگا  ، مدینـش امـش  زا  نم  هک  ییاعد  نیا  ، متـشاد

هب یکیدزن  رایـسب  هچ  وت  : دومرف ماما  !! مدوب هدادن  ماجنا  ّجح  مدوب و  هدرک  ترایز  ار  ترـضح  نآ  هک  مدرک  وزرآ  هّللا  ،و  دسرن وا  هب 
تلیـضف هزادـنا  نیا  متـسناد  یمن  ، موش تیادـف  : متفگ ، نکم ترایز  كرت  هیواعم  ؟ تسا عنام  زیچ  هچ  تراـیز  زا  ار  وت  ترـضح  نآ 

اعد نیمز  رد  هک  دـنیاهنآ  زا  هدایز  ، دـننک یم  اعد  ترـضح  نآ  ناگدـننک  ترایز  يارب  نامـسآ  رد  هک  اهنآ  ، هیواعم يا  : دومرف ، دراد
ترـسح ردق  نآ  دنک  ترایز  كرت  ، سرت رطاخ  هب  سکره  هک  ، نکم كرت  يدحا  زا  سرت  يارب  ار  ترـضح  نآ  ترایز  ، دـننک یم 

ادخ يرادن  تسود  ایآ  ! مدش یم  نفد  اجنآ  رد  هک  مدنام  یم  ترـضح  نآ  ربق  دزن  يا  هزادـنا  هب  شاک  يا  دـنک  یم  وزرآ  هک  ، دربیم
یهاوخ یمن  ایآ  دنیبب  ؟ دـننک یم  اعد  اهنآ  رب  مالّـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  همطاف و  یلع و  ادـخ و  لوسر  هک  ییاهنآ  نایم  رد  ار  وت 

چیه دـنوش و  دراو  تمایق  رد  هک  یـشاب  اهنآ  زا  یهاوخ  یمن  ایآ  ؟ دـننک یم  هحفاصم  نانآ  اب  تماـیق  رد  هکئـالم  هک  یـشاب  اـهنآ  زا 
یم هحفاصم  نانآ  اب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  تمایق  رد  هک  یـشاب  اهنآ  زا  یهاوخ  یمن  ایآ  ؟ دـشابن اهنآ  رب  یهانگ 

!؟ دنک
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ترضح رئاز  هک  تسا  یبادآ  رد  : مود دصقم 

هراشا

دنک تاعارم  رهطم  مرح  نآ  رد  ترایز و  هار  رد  ار  اهنآ  دیاب  مالّسلا  هیلع  ادهّشلادّیس 

: تسا زیچ  دنچ  نآ  و 

[ دنک لسغ  موس  زور  درادب و  هزور  زور  هس  ، دور نوریب  هناخ  زا  هکنآ  زا  شیپ  : لّوا ]

ناوفـص هب  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  ناـنچ  ، دـنک لـسغ  موس  زور  درادـب و  هزور  زور  هس  ، دور نوریب  هناـخ  زا  هکنآ  زا  شیپ  : لّوا
رکذ « نیدیع » ترایز تامدقم  رد  يدهشم  نب  دّمحم  خیش  دمآ و  دهاوخ  هحفص 664]  ] متفه ترایز  رکذ  رد  دنداد و  لمعلا  روتسد 
عمج دوخ  دزن  ار  دوخ  لایع  لها و  نک و  لسغ  موس  زور  رادب و  هزور  زور  هس  ، ینک هدارا  ار  ترـضح  نآ  ترایز  نوچ  هک  هدومرف 

: وگب نک و 

ایادخ.ار ناشبیغ  ناشرضاح و  ، هدوب نم  زا  یلکش  هب  ار  هکره  ،و  مدنزرف لام و  منادناخ و  مدوخ و  مراپس  یم  وت  هب  زورما  نم  ایادخ 
هچنآ ،و  ریگم ام  زا  ار  تتمعن  ،و  هد رارق  تهانپ  رد  ار  ام  ایادخ.شاب  ظفاح  ام  رب  نامیا و  يرادهگن  هب  ، تا يرادهگن  اب  ار  ام  رادهگن 

لاح اب  دوخ  لزنم  زا  هاگنآ.میاوت  يوس  هب  قاتـشم  اـم  هک  ، ازفیب اـم  رب  تلـضف  زا  ،و  هدـم رییغت  لـماک  تمالـس  تمعن و  زا  تسار  اـم 
هّللا یّلـص  شلآ  ربمایپ و  رب  نک و  يراج  نابز  رب  ادـخ  يانث  وهّلل  دـمحلا  ربکا و  هّللا  هّللا و  ّالا  هلا  ـال  : وگب رایـسب  ور و  نوریب  عوشخ 

ره زا  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رئاز  قرع  زا  ادـخ  : هدـش تیاور  ، نک تکرح  راـقو  یمارآ و  هب  تسرف و  تاولـص  مّلـس  هلآ و  هیلع و 
نآ نارئاز  وا و  يارب  دنهاوخ  یم  شزرمآ  ادخ  زا  دننک و  یم  حیبست  ار  یلاعت  يادخ  هک  ، دـنک یم  قلخ  هتـشرف  رازه  داتفه  يا  هرطق 

.دوش اپرب  تمایق  زور  ات  ترضح 

[ دنک ترایز  هنشت  هنسرگ و  دولآرابغ و  وم و  هدیلوژ  كانمغ و  نوزحم و  ار  ترضح  نآ  : مود ]

كانمغ نوزحم و  ار  ترضح  نآ  ، يورب مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  هب  نوچ  هدش  لقن  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  زا  : مود
البرک زا  هاوخب و  ار  دوخ  تاجاح  دش و  دیهـش  لاوحا  نیا  اب  بانج  نآ  هک  نک  ترایز  هنـشت  هنـسرگ و  دولآرابغ و  وم و  هدیلوژ  و 

.هدم رارق  دوخ  نطو  ار  نآ  ،و  درگزاب

[ دهدن رارق  ذیذل  ياهاذغ  زا  ار  دوخ  ۀشوت  : موس ]

نان ار  شکراوخ  هکلب  ، دهدن رارق  تاجاولح  ینایرب و  دننام  ذیذل  ياهاذغ  زا  ار  دوخ  ۀشوت  ترـضح  نآ  ترایز  رفـس  رد  رئاز  : موس
.دنیبب هّیهت  تسام  ای  ریش  اب 
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هرفـس دوخ  اب  ،و  دـنور یم  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  هب  یتعامج  مدینـش  : دومرف هک  هدـش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
نیا اعطق  دـنورب  دوخ  ناتـسود  ای  ناردـپ  ربق  ترایز  هب  رگا  ، تسه تاجاولح  نایرب و  ياـه  هلاـغزب  اـهنآ  رد  هک  دـنراد  یمرب  ییاـه 
رمع نب  لـضفم  هب  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هک  تـسا  هدـش  لـقن  يرگید  ربـتعم  ثیدـح  رد.دـنراد  یمنرب  دوـخ  اـب  ار  اـهیکاروخ 

ترایز هک  تسا  نآ  زا  رتهب  دـینکن  ترایز  ،و  دـینکن ترایز  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـینک  تراـیز  : دومرف
،و دیور یم  كانمغ  نیگهودنا و  ، دیورب دوخ  ناردپ  ربق  ترایز  هب  رگا  هّللا  :و  دومرف ! یتسکـش ار  متـشپ  : تشاد هضرع  لضّفم  ، دـینک

.دیورب دولآدرگ  وم و  هدیلوژ  دیاب  هک  یلاحرد  ، دیراد یمرب  دوخ  اب  اه  هرفس  دیور  یم  هک  ترضح  نآ  ترایز  هب 

ییاهرهـش رد  هاگره  دننک و  هظحالم  رفـس  نیا  رد  ار  بلطم  نیا  هک  ، تسا هتـسیاش  هزادنا  هچ  راّجت  اینغا و  يارب  سپ  : دـیوگ ّفلوم 
نانآ ياه  هرفـس  تکرح  نامز  رد  دننک و  یم  ینامهیم  توعد و  ار  ناشیا  ناشناتـسود  زا  يا  هّدع  ، تسا ناشیا  هار  نیب  البرک  ات  هک 
نیا هب  هیذـغت  ام  يارب  ،و  میتسه البرک  رفاسم  ام  : دـنیوگب دـنریذپن و  ، دـننک یم  رپ  اهاذـغ  ریاس  نایرب و  غرم  ،و  ذـیذل ياه  هتخپ  زا  ار 

ازع ۀماقا  ترضح  نآ  هّیبلک  رسمه  مالّسلا  هیلع  ادهّشلادّیس  ترضح  تداهش  زا  دعب  : هدرک تیاور  ینیلک  خیش.تسین  هتـسیاش  اهاذغ 
هیده « ینوج » هرّدخم نآ  يارب  ییاج  زا  ، دش کشخ  اهنآ  ياهکشا  هک  يدح  ات  ، دنتـسیرگ ناراکتمدخ  اهنز و  ریاس  تسیرگ و  ، دومن

مالّـسلا هیلع  نیـسح  ماما  رب  نتـسیرگ  رد  نآ  ندروخ  زا  هک  دوب  نیا  يارب  هیدـه  نیا  ، دـنا هتفگ  اطق  غرم  ار  نآ  ینعم  هک  ، دنداتـسرف
: دنتفگ ؟ تسیچ دیسرپ  دید  ار  نآ  همرتحم  يوناب  نآ  نوچ  ، دنریگب تّوق 

نـشج رد  هک  ام  :» دومرف ، دییوجب تناعتـسا  نآ  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  متام  رد  ات  ، هداتـسرف امـش  يارب  ینالف  هک  تسا  يا  هیده 
.دندرب نوریب  هناخ  زا  ار  نآ  ات  داد  روتسد  سپ  »؟ كاروخ نیا  هب  هچ  ار  ام  ، میتسین یسورع 

[ دشاب لیلذ  ةدنب  دننامه  شنتفر  هار  دشاب و  هتشاد  عوشخ  ینتورف و  عضاوت و  رفس  نیح  رد  : مراهچ ]

ةدنب دـننامه  نتفر  هار  عوشخ و  ینتورف و  عضاوت و  ، تسا بحتـسم  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  رفـس  رد  هک  یلئاسم  زا  : مراهچ
هک ، دنـشاب دوخ  هجوتم  یلیخ  دیاب  ، دنوش یم  راوس  دـیدج  ياهبکرم  نیا  رب  ، ترـضح نآ  ترایز  هار  رد  هک  یناسک  سپ  ، تسا لیلذ 

مـشچ هز  ار  نانآ  دـنزرون و  ّربکت  دـنیامنن و  یگرزب  ، دـنور یم  ـالبرک  هب  تّقـشم  یتخـس و  هب  هک  ، ادـخ ناگدـنب  نارئاز و  ریاـس  رب 
دندوب وا  يراز  هلزنم و  هب  سونایقد و  ناصاخ  زا  اهنآ  هک  دنا  هدرک  لقن  فهک  باحصا  لاوحا  رد  املع.دننیبن  تراقح 
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رد ار  شیوخ  تحلصم  ، دندمآرب دوخ  راک  حالـصا  یتسرپادخ و  رکف  هب  ،و  دومرف اهنآ  لاح  لماش  ار  دوخ  تمحر  یلاعت  قح  یتقو 
رهش زا  هدش ، اهبسا  رب  راوس  رطاخ  نیا  هب  ، دنوش لوغـشم  قح  تدابع  هب  هتفرگ  هانپ  يراغ  رد  ،و  دنریگ هرانک  مدرم  زا  هک  ، دندید نیا 

تروص هب  دیاب  تسا و  ترخآ  هار  ، هار نیا  ناردارب  :» تفگ دوب  نانآ  زا  یکی  هک  اخیلمت  ، دنتفر هار  لیم  هس  هک  نیمه  ، دـندمآ نوریب 
قح هاـگرد  هب  هداـیپ  ياـپ  اـب  ،و  دـیوش هداـیپ  اهبـسا  زا  نونکا  ، تشاذـگ راـنک  ار  اـیند  تساـیر  کـلم و  ،و  تفر تنکـسم  يرادـن و 

مرتحم دارفا  نآ  ،و  دندش هدایپ  دوخ  اهبسا  زا  یگمه  ، دیامرف امش  بیصن  یشیاشگ  امش  راک  رد  ،و  دنک محر  امش  هب  ادخ  دیاش  ، دیور
نیـسح ماما  رهطم  ربق  نارئاز  سپ  دش ! ناکچ  نوخ  حورجم و  ناشیاهاپ  ات  ، دنتفر هار  هدایپ  ياپ  اب  خـسرف  تفه  ، زور نآ  رد  مّظعم  و 

وا ماقم  تعفر  ثعاب  ، دنک عضاوت  ادـخ  يارب  هچره  هار  نیا  رد  صخـش  دـننادب  ،و  دنـشاب هتـشاد  رظن  رد  ار  تیعقاو  نیا  مالّـسلا  هیلع 
هیلع نیسح  ماما  ربق  ترایز  هب  هدایپ  هکره  : هدش تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  بانج  نآ  ترایز  بادآ  رد  نیاربانب  ، دش دهاوخ 

رد هجرد  رازه  وا  يارب  ،و  دنک یم  وحم  وا  زا  ار  هانگ  رازه  ،و  دسیون یم  هنسح  رازه  ماگ  ره  ددع  هب  وا  يارب  یلاعت  قح  ، دورب مالّسلا 
ورب هار  ،و  ریگ تسد  رد  ار  دوخ  ياهـشفک  ،و  اـمن هنهرب  ار  تیاـپ  نک و  لـسغ  يدیـسر  تارف  ّطـش  هب  نوـچ  ، دـنک یم  دـنلب  تشهب 

.راوخ يا  هدنب  نتفر  هار  دننامه 

[ دهد يرای  ار  وا  ، هدش هتسخ  هدناماو و  هک  ، دید ار  يا  هدایپ  رئاز  هار  نیب  رد  رگا  : مجنپ ]

وا دزرو و  مامتها  وا  راک  رد  دناوت  ات  تساوخ  کمک  وا  زا  ،و  هدش هتـسخ  هدناماو و  هک  ، دـید ار  يا  هدایپ  رئاز  هار  نیب  رد  رگا  : مجنپ
نم : هدرک تیاور  نوراه  وبا  زا  ربتعم  دنس  هب  ینیلک  خیش.دنک  ییانتعا  یب  وا  هب  ،و  درامـش کبـس  ار  وا  هک  ادابم  ،و  دناسر لزنم  هب  ار 

زا ؟ دییامن یم  فافختسا  ام  هب  هک  هدش  هچ  ار  امش  : دومرف دندوب  ناشیا  دزن  هک  یتیعمج  هب  ، مدوب مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  رد 
فافختـسا امـش  رما  زا  يزیچ  هب  ای  امـش  هب  ام  هک  نیا  زا  ادـخ  هب  میرب  یم  هانپ  : تفگ تساخرب و  ناسارخ  لها  زا  يدرم  اـهنآ  ناـیم 

درم نآ  ! ارم يدرک  راوـخ  يدرمـش و  کبـس  هک  ، یتـسه یناـنآ  زا  یکی  تدوـخ  وـت  يرآ  : دوـمرف ، میرامـش کـچوک  ار  نآ  مینک و 
هک يدینـشن  ایآ  ، میدوب هفحج  هب  کـیدزن  هک  یتقو  ، وت رب  ياو  : دومرف.مشاـب هدرک  راوخ  ار  امـش  نم  هک  مرب  یم  هاـنپ  ادـخ  هب  : تفگ
هب رـس  وت  مسق  ادخ  هب  ، مدش هتـسخ  هار  ندومیپ  زا  نم  دنگوس  ادخ  هب  ، نک راوس  هار  لیم  کی  هزادـنا  هب  ارم  : تفگ وت  هب  سک  نالف 

،و هدرک راوخ  ار  ام  دنک  راوخ  ار  ینمؤم  هکره  ،و  يدرمش کبس  ار  وا  ،و  يدرکن دنلب  وا  يوس 
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نب یلع  زا  یتیاور  اـب  یمـالک  مهن  بدا  رد  ، تراـیز بادآ  رد  هتـشذگ  لوصف  رد  اـم  : دـیوگ فلؤم  !! تسا هدرک  هاـبت  ار  اـم  تمرح 
رد هک  بدا  نیا  تسا و  ییوکین  ۀـظعوم  تیاور  نآ  رد  هک  ، نک عوجر  اـجنآ  هب  ، میدرک رکذ  تسا  ماـقم  نیا  اـب  بساـنم  هک  نیطقی 

قافتا رایـسب  ترـضح  نآ  ترایز  هار  رد  بلطم  نیا  نوچ  یلو  ، درادن مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نارئاز  هب  صاصتخا  ، دـش رکذ  اجنیا 
.میدرک رکذ  اجنیا  رد  ار  نآ  رطاخ  نیا  هب  ، دتفا یم 

[ ...دنک لمع  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  تیاور  نیا  هب  : مشش ]

ترایز هب  هک  ینامز  ام  : درک ضرع  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  هب  هک  تسا  هدش  تیاور  ملـسم  نب  دّمحم  ردـقلا  لیلج  ۀـقث  زا  : مشش
رب هچنآ  سپ  : تشاد هضرع  ، يرآ : دومرف ؟ مییادـخ هناخ  جـح  رد  هک  تسا  نینچ  ایآ  میور  یم  مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ناتردـپ 
مک هک  تسا  مزال  وت  رب  ،و  ینک تبحاصم  وکین  تسوت  قیفر  هکره  اب  تسا  مزال  وت  رب  : دومرف ؟ تسا مزال  ام  رب  تسا  مزـال  ناـیجاح 

هکنآ زا  شیپ  ،و  دشاب هزیکاپ  تیاه  هماج  هک  تسا  مزال  ینک و  ادخ  دای  رایسب  هک  تسا  مزال  وت  رب  ،و  ریخ نخس  رگم  ، ییوگب نخس 
رایسب تاولص  دّمحم  لآ  دّمحم و  رب  یناوخب و  رایسب  زامن  یـشاب و  ّتقر  عوشخ و  اب  هک  تسا  مزال  ،و  ینک لسغ  يوش  ریاح  لخاد 
نمؤم ناردارب  هب  ،و  یناشوپب ههبـش  مارح و  زا  ار  تا  هدـید  ،و  ینک ظـفح  تسین  وت  راوازـس  هک  ییاـهزیچ  زا  ار  دوخ  دـیاب  ،و  یتسرف

هب دوخ  وا و  نیب  ار  دوخ  یجرخ  ،و  هدرک يریگتسد  وا  زا  هدش  مامت  شا  یجرخ  هک  ینیبب  ار  یسک  رگا  ،و  ینک ناسحا  دوخ  ناشیرپ 
یهن اـهنآ  زا  ادـخ  هک  يروـما  زا  زیهرپ  نینچمه  ،و  تسا نآ  هب  وـت  نید  ماوـق  هک  تسا  مزـال  وـت  رب  هّیقت  ینک و  تمـسق  ربارب  روـط 

هب ینک  راـتفر  نینچ  نوچ  ، ینک كرت  دـشاب  دـنگوس  نآ  رد  هک  يا  هعزاـنم  هلداـجم و  ندروخ و  مسق  رایـسب  تموصخ و  هدومرف و 
وا باوث  بلط  نداتفا  رود  دوخ  لها  زا  ،و  ندرک جرخ  لام  هب  هک  یسک  بناج  زا  دوش و  یم  مامت  وت  يارب  هرمع  جح و  باوث  هزادنا 

.يدرگزاب نطو  هب  ادخ  يدونشخ  تمحر و  ناهانگ و  شزرمآ  هب  هکنیا  هب  يوش  یم  بجوتسم  ، يا هدرک 

[ دروخم تشوگ  ،و  دشکم همرس  مشچ  هب  ،و  دلامم نغور  دوخ  هب  دراد  تماقا  البرک  رد  ات  : متفه ]

لقن مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  ترایز  باب  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  (، هیلع هّللا  ناوضر  ) یلامث هزمح  وبا  تیاور  رد  : متفه
: هدش

ات هتبلا  ، روخم تشوگ  ،و  شکم همرـس  مشچ  هب  ،و  لاـمم نغور  دوخ  هب  ،و  راذـگب اـجنآ  رد  ار  دوخ  ياـهراب  يدیـسر  اوـنین  هب  نوـچ 
.يراد تماقا  اجنآ  رد  هک  ینامز 

[ تارف بآ  اب  ندرک  لسغ  : متشه ]

مالّسلا هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد  ، هدش دراو  رایسب  نآ  تلیضف  رد  تایاور  هک  ، تسا تارف  بآ  اب  ندرک  لسغ  : متشه
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زا هک  يزور  دننامه  ، دوش یلاخ  ناهانگ  زا  ، دنک ترایز  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  دنک و  لسغ  تارف  بآ  هب  هکره  : هدـش لقن 
ام هک  دوش  اسب  هک  ، دش ضرع  ترـضح  نآ  تمدخ  : هدش تیاور  دشاب و  هدوب  هریبک  ناهانگ  زا  شناهانگ  هچرگا  هدـش  دـلوتم  ردام 
رد هکره  : دومرف ، دـشاب راوشد  ام  رب  نآ  ریغ  ای  اوه  يرورـس  ببـس  هب  ترایز  لسغ  میورب و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  تراـیز  هب 

زا.دیاینرد هرامش  هب  هک  دوش  هتـشون  وا  يارب  تلیـضف  زا  ردق  نآ  ، دیامن ترایز  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  دنک و  لسغ  تارف 
رد دریگب و  وضو  سپ  ، دورب مالّسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  ربق  ترایز  هب  هکره  : دومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  : هدش تیاور  ناّهد  ریشب 

تایاور زا  یـضعب  رد  دـسیونب و  هرمع  ّجـح و  وا  يارب  یلاـعت  قح  هکنآ  رگم  دراذـگن  یمدـق  درادـن و  رب  یمدـق  ، دـنک لـسغ  تارف 
تسا بوخ  دوش  یم  هدافتسا  تایاور  یـضعب  زا  هک  نانچ  دوش و  عقاو  ترـضح  نآ  ربق  ربارب  هک  ییاج  زا  ، تارف زا  نک  لسغ  : هدمآ

.دتسرف ترضح  نآ  لآ  ربمایپ و  رب  تاولص  هبترم  دص  هّللا و  ّالا  هلا  هبترم ال  دص  ربکا و  هّللا  هبترم  دص  دسرب  تارف  هب  نوچ 

[ دوش دراو  دراد  رارق  قرشم  بناج  رد  هک  يرد  زا  سدقم  ریاح  هب  دورو  ماگنه  : مهن ]

هب مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  نانچ  ، وش دراو  دراد  رارق  قرـشم  بناج  رد  هک  يرد  زا  ، يوش سّدقم  ریاح  دراو  یتساوخ  نوچ  : مهن
.دندومرف یساّنک  فسوی 

[ ...دناوخب ار  تاملک  نیا  دتسیاب و  هضور  رد  رب  : مهد ]

مالّسلا هیلع  نیـسح  ماما  ربق  هب  نوچ  لّضفم  يا  : دومرف رمع  نب  لضفم  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  : هدمآ هیولوق  نبا  تیاور  رد  : مهد
: دوب دهاوخ  یهلا  تمحر  زا  یبیصن  هملک  ره  هب  ار  وت  هک  ناوخب  ار  تاملک  نیا  تسیاب و  هضور  رد  رب  يدیسر 

رب مالس  ، ادخ تسود  میهاربا  ثراو  يا  وت  رب  مالـس  ادخ  ربمایپ  حون  ثراو  يا  وت  رب  مالـس  ، ادخ ةدیزگرب  مدآ  ثراو  يا  وت  رب  مالس 
يا وت  رب  مالس  ، ادخ بیبح  دّمحم  ثراو  يا  وت  رب  مالس  ، ادخ حور  یسیع  ثراو  يا  وت  رب  مالس  ، ادخ نخـسمه  یـسوم  ثراو  يا  وت 

لوسر رتـخد  همطاـف  ثراو  يا  وت  رب  مالـس  ، هدیدنـسپ ياوـشیپ  نآ  نسح  ثراو  يا  وـت  رب  مالـس  ، ادـخ لوـسر  نیـشناج  ، یلع ثراو 
هب هک  یحاورا  رب  مالس  ، اوقت اب  راکوکین  نیشناج  يا  وت  رب  مالس  ، قیّدص دیهش  يا  وت  رب  مالس  ، ادخ
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زاـمن وت  هک  مهد  یم  تداهـش  ، دـناوت درگادرگ  هک  ادـخ  ناگتـشرف  رب  مالـس  ، دـنتخادنا راـب  تهاـگرد  هب  ،و  دـندمآ دورف  تناتـسآ 
ار وـت  گرم  اــت  ، يدرک تداــبع  هناــصلاخ  ار  ادــخ  يدوـمن و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  ،و  یتـخادرپ تاــکز  ،و  یتشاداــپرب

یم اـی  يراد  یم  رب  هک  یماـگ  ره  هب  ،و  يوـش یم  هناور  ربـق  يوـس  هب  سپـس.داب  وـت  رب  ادـخ  تاـکرب  تـمحر و  مالـس و  ، دیـسررد
تـسد ربق  هب  يدیـسر  ربق  کیدزن  نوچ  دشاب  هدز  اپ  تسد و  دوخ  نوخ  رد  ادخ  هار  رد  هک  يراد  ار  یـسک  باوث  دننامه  ، يراذـگ
تعکر ره  هب  ،و  يوش یم  زامن  هجوتم  هتفرگ  هلصاف  ربق  زا  نآ  زا  سپ.شنامسآ  نیمز و  رد  ادخ  تّجح  يا  وت  رب  مالـس  : وگب لامب و 

هدرک و دازآ  هدنب  رازه  هداد و  ماجنا  هرمع  جح و  هبترم  رازه  هک  ، يراد ار  یـسک  باوث  دننامه  يروآ  یم  اجب  ترـضح  نآ  دزن  هک 
.دشاب هتساخرب  داهج  هب  ادخ  يارب  ، لسرم ربمایپ  هارمه  هبترم  رازه 

[ ...دناوخب ار  تسا  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  ار  ییاهحیبست  نیا  : مهدزای ]

مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  ربق  ترایز  هب  : مدیسرپ ، هدش فّرشم  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  : هدش لقن  ینئادم  دیعـس  وبا  زا  : مهدزای
هزیکاپ ناکین و  نیرت  کین  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دـنزرف  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  ترایز  هب  ورب  يرآ  ؟ مورب

ریما حـیبست  هبترم  رازه  ترـضح  نآ  رـس  دزن  ، ینک تراـیز  ار  ترـضح  نآ  نوـچ  ناراـکوکین و  نیرتراـکوکین  ناـگزیکاپ و  نـیرت 
ود ترـضح  نآ  رانک  سپ  ، ناوخب ار  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  حـیبست  هبترم  رازه  ترـضح  نآ  ياپ  دزن  مالّـسلا و  هیلع  نانمؤم 

یگرزب باوث  يروآ  اـجب  ار  لـمع  نیا  نوـچ  نک  تئارق  ار  ( نمحّرلا )و( سی ) ياـه هروـس  تعکر  ود  نآ  رد  ناوـخب و  زاـمن  تعکر 
یلع حیبست  ، دیعس وبا  يا ، دشاب  : دومرف ، زومایب نم  هب  ار  مالّـسلا  امهیلع  همطاف  یلع و  حیبست  : مدوش تیادف  : متفگ ، دوب دهاوخ  وت  يارب 

تـسا هّزنم  ، ددرگ یمن  دوبان  شیاـه  هناـشن  هکنآ  تسا  هّزنم  ، دوش یمن  ماـمت  شیاـه  هنازخ  هکنآ  تسا  هّزنم  تسا : نیا  مالّـسلا  هیلع 
رارق کیرش  شمکح  رد  ار  سک  چیه  هکنآ  تسا  هّزنم  ، دریذپ یمن  انف  تسوا  دزن  هچره  هکنآ 
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تـسا هّزنم  ، درادن دوجو  یعاطقنا  شنارود  يارب  هکنآ  تسا  هّزنم  ، تسین یگدیـشاپ  مه  زا  شرخف  يارب  هکنآ  تسا  هّزنم  ، دـهد یمن 
هّزن یگرزب  ییالاو و  تکوش و  بحاص  تسا  هّزنم  تسا  نینچ  مالّـسلا  اهیلع  همطاـف  ترـضح  حـیبست  و.تسین  وا  زج  يدوبعم  هکنآ 

تـسا هّزنم  ، لامج نسح و  بحاص  تسا  هّزنم  ، یلزا ۀیامنارگ  ییاورنامرف  بحاص  تسا  هّزنم  ، دنمزارف ماقم  دـنلب  تّزع  بحاص  تسا 
یم اوه  رد  ار  هدـنرپ  روبع  ياپ  ّدر  ،و  فاص گنـس  رب  ار  هچروم  ياپ  ياـج  هکنآ  تسا  هّزنم  ، هدـناشوپ راـقو  رون و  اـب  ار  دوخ  هکنآ 

.دنیب

[ دناوخب مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  دزن  ار  ّبحتسم  بجاو و  زامن  : مهدزاود ]

نبا دّیس.تسا  لوبق  دروم  ترـضح  نآ  دزن  زامن  اریز  ، دناوخب مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  دزن  ار  ّبحتـسم  بجاو و  زامن  : مهدزاود
بجاو زامن  : هدش تیاور  انامه  ، دوشن توف  وت  زا  فیرش  ریاح  رد  بحتـسم  بجاو و  زامن  هک  شوکب  دوجو  مامت  اب  : هدومرف سوواط 
فیرـش ریاح  رد  زامن  يارب  يرایـسب  باوث  : دیوگ فلؤم.هرمع  اب  تسا  يواسم  بحتـسم  زامن  جح و  اب  تسا  ربارب  ترـضح  نآ  دزن 
تعکر ود  دنک و  ترایز  ار  ترضح  نآ  هکره  : هدش لقن  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يربتعم  تیاور  رد.تشذگ  لّضفم  تیاور  رد 

نیا دوش  یم  رهاظ  تایاور  زا  هچنآ.دوش  یم  هتـشون  وا  يارب  هرمع  جـح و  باوث  دروآ  اجب  ترـضح  نآ  دزن  زامن  تعکر  راـهچ  اـی 
ار رـس  يالاب  رد  ندـناوخ  يانب  رگا  ،و  تسا بوخ  ود  ره  ، ندروآ اجب  رـس  يالاب  ربق و  تشپ  رد  ار  نآ  ریغ  ترایز و  زاـمن  هک  تسا 
نآ رـس  دزن  : هدمآ مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یلامث  هزمح  وبا  تیاور  رد.دشابن  سّدقم  ربق  لصا  يذاحم  هک  دتـسیاب  رت  بقع  ، دراد

يروس دـمح  هروـس  زا  سپ  مود  تعکر  رد  سی و  ةروـس  دـمح  ةروـس  زا  سپ  لوا  تعکر  رد  ، دراذـگب زاـمن  تعکر  ود  ترـضح 
تغارف زاـمن  نیا  زا  نوـچ  ، تسا رتـهب  رـس  يـالاب  رد  هـتبلا  و.رآ  ياـج  هـب  ار  زاـمن  نـیا  ربـق  تـشپ  یهاوـخ  رگا  ناوـخب و  نـمحّرلا 

نبا.دـیزرو تلفغ  دـیابن  دـننک  ترایز  هک  يربق  ره  دزن  ، ترایز زاـمن  تعکر  ود  نیا  زا  یلو  ، ناوخب یهاوخ  یم  زاـمن  هچره  ، یتفاـی
يور تیارب  یتجاح  هاگره  هک  ، تسا عنام  هچ  ار  وت  نـالف  يا  : دومرف یـصخش  هب  هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  هیولوق 

یهاوخب ادخ  زا  ار  دوخ  تجاح  هاگنآ  ، یناوخب وا  دزن  زامن  تعکر  راهچ  ،و  يورب هیلع  هّللا  تاولص  نیسح  ربق  دزن  ، دهد
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.تسا هرمع  اب  يواسم  ّبحتسم  زامن  ،و  ّجح اب  ربارب  ترضح  نآ  دزن  بجاو  زامن  هک  یترد  هب 

[ ...دنک رایسب  اعد  : مهدزیس ]

زا یکی  تعفر  اب  هّبق  نآ  ریز  رد  اعد  تباجا  اریز  ، تساعد مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ةرهطم  ۀضور  رد  لامعا  هدمع  هک  نادب  : مهدزیس
هبوت و هبانا و  عّرضت و  رد  ، هتسناد تمینغ  ار  نآ  دیاب  رئاز  هتـشاد و  ینازرا  ترـضح  نآ  هب  تداهـش  ضوع  هب  ادخ  هک  تسا  يروما 

راصتخا يانب  رگا  هک  هدـش  دراو  هیلاع  نیماضم  اب  ، رایـسب ياهاعد  ترـضح  نآ  تاراـیز  یط  رد  دـنکن و  یهاـتوک  تاـجاح  ضرع 
اهاعد نیرتهب  هک  ، دناوخب هلماک  هفیحص  ياهاعد  زا  دناوتب  هچنآ  رئاز  هک  تسا  نآ  رتهب  مدرک و  یم  رکذ  اجنیا  رد  ییاعد  دنچ  ، دوبن

هک نادـب  ] دوش یم  هدـناوخ  هفیرـش  ياهمرح  همه  رد  هک  ، مینک یم  لقن  ییاعد  هعماج  تارایز  زا  دـعب  باب  نیا  رخاوا  رد  ام  تسا و 
تلفغ نآ  ندناوخ  زا  ، دوش یم  هدـناوخ  همئا  تاضور  رد  تساهاعد و  نیرت  عماج  هک  دوش  یم  رکذ  ییاعد  باتک  نیا  تاقحلم  رد 

مینک و یم  رکذ  هدش  لقن  تارایز  زا  یکی  نمض  رد  هک  ار  رـصتخم  ياعد  نیا  ، میراذگن یلاخ  ار  تمـسق  نیا  هکنیا  يارب  ]و  ییامنن
: وگب یشاب  هتشادرب  نامسآ  بناج  هب  ار  اهتسد  هک  یلاحرد  فیرش  مرح  نآ  رد  هک  : تسا نیا  اعد  نآ 

یم ار  تربمایپ  دـنزرف  تتّجح و  ربق  هب  مندروآ  هانپ  ما و  يراز  متیعقوم و  يونـش و  یم  ار  منخـس  ینیب و  یم  ار  میاج  اـنامه  ایادـخ 
ور وت  هب  تنیما  تّجح و  ربمایپ و  دـنزرف  هلیـسو  هب  کنیا  تسین  هدیـشوپ  وت  رب  ملاح  ،و  يا هتـسناد  ار  میاهتجاح  نم  ياقآ  يا  يرگن 
زا دـنموربآ و  ترخآ  ایند و  رد  تهاگـشیپ  رد  ارم  وا  قح  هب  ، مدـمآ تربمایپ  وت و  هاگرد  هب  ناـیوج  بّرقت  وا  هطـساو  هب  ،و  ما هدرک 

لّـضفت نم  رب  متبغر  هتـساوخ و  هب  ،و  شخبب نم  هب  ار  منامرآ  ،و  نک اطع  نم  هب  ار  ما  هتـساوخ  مترایز  اب  ،و  نادرگ شیوخ  ناکیدزن 
هچنآ رد  ،و  امرفم مورحم  تباجا  فده  زا  ار  میاعد  ،و  نکن عطق  ار  مدیما  ۀتـشر  ،و  نادرگمزاب دـیماان  ارم  روآرب و  ار  متاجاح  ،و  نک

اهالب و هک  هد  رارق  یناگدنب  نآ  زا  ارم  ،و  ناسانشب نم  هب  ار  شتباجا  ، مدرک اعد  تهاگرد  هب  ، ترخآ ایند و  نید و  راک  رد  هک 
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یم لماک  تمالـس  رد  ناشیراد و  یم  هدـنز  لماک  تمالـس  رد  هک  نانآ  زا  ، يدـنادرگزاب نانآ  زا  ار  اه  هضراع  اه و  هنتف  اهیرامیب و 
يوس زا  یتّنم  هب  میارب  و.یهد  یم  ناشهانپ  شتآ  زا  لماک  تمالـس  رد  ،و  ییامن یم  نایتشهب  دراو  لـماک  تمالـس  رد  ،و  ناـشیناریم

تیانع نم  هب  تمعن  هچنآ  ملاـم و  مناردارب و  منادـنزرف و  منادـناخ و  مدوخ و  ةراـبرد  منک  یم  وزرآ  هچنآ  حالـص  : نک مهارف  دوخ 
.نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  يدرک 

[ ...دناوخب ار  ترضح  نآ  رب  هدراو  ياهتاولص  : مهدراهچ ]

فتک دزن  رس  تشپ  : هدش تیاور.تسا  ترضح  نآ  رب  نداتسرف  تاولص  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مرح  رد  لامعا  هلمج  زا  : مهدراهچ
نبا دّیـس.یتسرف  یم  تاولـص  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  رب  یتسیا و  یم  ترـضح  نآ  فیرش 

: تسا هدرک  لقن  ترضح  نآ  رب  ار  تاولص  نیا  تارایز  زا  یکی  نمض  رد  « رئازلا حابصم   » باتک رد  سوواط 

راـچد اهکــشا و  ۀتــشک  دیهــش و  هدیــشک و  متــس  نیــسح  رب  تـسرف  دورد  ،و  تـسرف دورد  دّـمحم  نادـناخ  دّـمحم و  رب  ایادـخ 
زا یکی  رب  هک  يدورد  يرترب  ، دوشن يرپس  شماجنا  دور و  الاب  شزاغآ  هک  یلاـحرد  ، تکرب اـب  ، هزیکاـپ ، هدـنیازف يدورد  ، اـهیراتفرگ
یب ، هدیــشک متــس  ، هتــشک ، دیهــش ، ماـما رب  تـسرف  دورد  ایادـخ.نایناهج  راـگدرورپ  يا  ، يداتــسرف نـالوسر  ناربماـیپ و  نادــنزرف 

ةدیدنــسپ ، دونــشخ وا  زا  ادـخ  ، تـکرب اـب  ، بـّیط ، هزیکاـپ ، كاـپ ، هـشیپ یتـسار  ماـما  ، هـفیلخ ، نیــشناج دـهاز ، ، دـباع ، اوـشیپ ، اـقآ ، راـی
دورد و ، لوتب مشچ  رون  ، لوسر هدازدـنزرف  ، تیادـه ياوشیپ  ، ملاع ، رگداهج ، نید عفادـم  ، دـهاز ، هتفای هار  ، رگ تیادـه  ، راـگزیهرپ ، قح

تسرف دورد  نم  يالوم  اقآ و  رب  ایادخ.شنادناخ  وا و  رب  ادخ  مالس 

ص:650

 ( ناسآ شراگن  نانجلا (  حیتافم  دیدج  www.Ghaemiyeh.comبختنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1215زکرم  هحفص 738 

http://www.ghaemiyeh.com


هرابرد هکنآ  یب  ، دروآ يور  تنامیا  رب  ،و  دیـشوک تا  يدونـشخ  هار  رد  ،و  دومرف یهن  تتیـصعم  زا  ،و  درک لمع  تتعاطا  هب  هچنانچ 
شیپ دیامن و  یم  تلالد  وت  يوس  هب  ،و  دناوخ یم  وت  بناج  هب  ار  ناگدنب  ، راکشآ رد  هچ  ناهنپ و  رد  هچ  ، دشاب يا  هناهب  ةدنریذپ  وت 

يدونشخ رد  یتخس  تّقـشم و  اب  سپ  ، نآرق اب  دنک  یم  هدنز  ار  ربمایپ  شور  ،و  یتسرد اب  دنک  یم  ناریو  ار  متـس  ، درک مایق  وت  يور 
ناج وت  هب  هتـشگ  مگ  يزیزع  نوچ  ،و  تشذـگ ایند  زا  یتحاران  جـنر و  لاح  رد  ، تیایلوا ةرمز  رد  تتعاـط و  رب  ،و  درک یگدـنز  تا 

يازج نیرتهب  ، هد شیازج  ایادـخ.دیگنج  نارفاـک  ناـقفانم و  اـب  وت  هار  رد  هکلب  ، يزور رد  هن  یبش و  رد  هن  درکن  تیـصعم  ار  وت  داد 
هنامولظم ،و  درک راکیپ  هنادرمناوج  یتسار  هب.نک  نادـنچود  وا  ناگ  هدنـشک  نارفاک و  ناقفانم و  رب  ار  باذـع  ،و  راـکوکین ناـقداص 

كاپ هک  یـسک  دـنزرف  ،و  دّـمحم ادـخ  لوسر  دـنزرف  منم  : تفگ یم  هک  یلاـحرد  ، تشذـگرد ادـخ  تمحر  رد  قرغ  ،و  دـش هتـشک 
تعاطا ناطیـش  زا  شنتـشک  رد  ،و  دنتـشک ار  وا  نامیا  لاح  رب  يرآ  ، دنتـشک دمع  هب  زا  هتـسناد و  ار  وا  سپ  ، درک یگدـنب  دـیرورپ و 

دنلب نآ  اب  ار  شدای  هک  يدورد  ، تسرف دورد  میالوم  اقآ و  رب  سپ  ایادـخ.دندومنن  هظحـالم  ار  نمحر  يادـخ  وا  ةراـبرد  دـندرک و 
لیاـضف ماـسقا  نیرترب  هـب  تماـیق  زور  رد  ار  وا  ،و  يزرو باتـش  نآ  اـب  ار  شا  يزوریپ  ،و  ییاـمن راکـشآ  نآ  اـب  ار  شرما  ینادرگ و 

فرـش زا  ار  وا  رب  الاب  ،و  ناـسرب نادـنمجرا  ماـقم  نیرت  یلاـع  هب  ار  وا  ،و  ازفیب ار  شفرـش  تاـجرد  نیرتدـنلب  رد  نادرگ و  شـصاخ 
ایادخ.ناسرب هتسجرب  تمارک  ،و  تلیضف يرترب و  گرزب و  تلزنم  ،و  هلیسو هب  ار  وا  ،و  رترب عیفر  ماقم  رد  نابّرقم  فرـش  رد  تتمحر 

يا هداد  شتیعر  فرط  زا  ییاوشیپ  هب  هک  یشاداپ  نیرترب  هب  ، هد ازج  ام  بناج  زا  ار  وا 
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تهورگ بزح و  رد  ارم  ، نم يالوم  ياقآ و  يا  ، دوشن دای  هک  نامز  ره  ،و  دوش داـی  هک  هاـگره  ، تسرف دورد  نم  يـالوم  اـقآ و  رب  و 
یهاوخب رگا  ، تسا دنلب  تلزنم  ردق و  وربآ و  ادخ  هاگشیپ  رد  ار  وت  اریز  ، هاوخب ماگدرورپ  تراگدرورپ و  زا  ار  مششخب  ،و  نک دراو 

میاهر اهـساره  اهیتخـس و  ماگنه  ، ترادتـسود هدنب و  ةرابرد  ار  ادخ  ار  ادخ  ، دوش هتفریذپ  تتعافـش  ینک  تعافـش  رگا  ،و  يوش اطع 
ۀلیـسو ،و  ینم دامتعا  لحم  هاگ و  هیکت  دـیما و  وزرآ و  وت  هک  ممرج  یگرزب  ،و  مرادرک یتشز  مراک و  يدـب  رطاـخ  هب  مه  نآ  نکم 

قح رظن  زا  يا  هلیـسو  هب  ، وا دزن  دندشن  لّسوتم  ادخ  هاگرد  هب  ناگدننک  لّسوت  ، ییوت وت  راگدرورپ  مراگدرورپ و  ادخ  هاگرد  هب  نم 
،و دنکن مورحم  امـش  زا  ارم  مناهانگ  رطاخ  هب  ادخ  ، تیب لها  امـش  زا  رت  هتـسجرب  ماقم  ثیح  زا  ،و  رت مزال  تمرح  تهج  زا  ،و  رتگرزب

نیرت ناـبرهم  ،و  ناگدـنزرمآ نیرتـهب  وا  ، دـنک عمج  هدومن  هداـمآ  ناتناتـسود  امـش و  يارب  هک  ندـع  تشهب  رد  ار  امـش  نم و  ناـیم 
هدنـشخب و وت  هک  ، نادرگزاب ام  هب  رایـسب  مالـس  وا  بناج  زا  ،و  ناسرب رایـسب  مالـس  ّتیحت و  میالوم  اـقآ و  هب  ایادـخ.تسا  ناـنابرهم 

.نایناهج راگدرورپ  يا  ، دوشن دای  هک  نامز  ره  ،و  دوش دای  مالس  هک  نامز  ره  ، تسرف دورد  وا  رب  ،و  یمیرک

هرهاط جـجح  رب  یتاولـص  باب  نیا  رخاوا  رد  هحفـص 456]و  ] میا هدرک  لقن  اروشاع  زور  لامعا  رد  ار  تارایز  نآ  اـم  : دـیوگ ّفلؤم 
كرت زین  ار  نآ  ندناوخ  تسا  جردنم  نآ  رد  زین  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  رب  يرصتخم  تاولص  هک  درک  میهاوخ  لقن  مالّـسلا  مهیلع 

.نکن

[ ...دناوخب ار  تسا  ملاظ  هیلع  مولظم  ياعد  هک  اعد  نیا  : مهدزناپ ]

يراکمتـس متـس  زا  هک  یـسک  يارب  تسا  راوازـس  ینعی  تسا  ملاـظ  هیلع  مولظم  ياـعد  ةرونم  ۀـضور  نیا  لاـمعا  هلمج  زا  : مهدزناـپ
هعمج زور  لامعا  رد  دّجهتملا » حابـصم  » رد هفئاطلا  خیـش  هک  تسا  نانچ  اعد  دناوخب و  ینارون  مرح  نآ  رد  ار  اعد  نیا  هدش  رّطـضم 

: تسا نیا  اعد  نآ  ،و  دنناوخب مالّسلا  هیلع  نیسحلا  هّللا  دبع  یبا  ربق  دزن  ار  مولظم  ياعد  تسا  ّبحتسم  هک  هدرک  رکذ 
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متـسپ شرازآ  هب  ،و  دراد یم  راوخ  شّرـش  اب  ارم  ینالف  ، مناد یم  یمارگ  تتیاده  هب  ،و  مرامـش یم  زیزع  تنید  هب  ار  دوخ  نم  ایادـخ 
يراد هدـهع  اعد و  هاگیاج  هب  نم  ، دـنک یم  متوهبم  شچوپ  ياعّدا  اب  ،و  دریگ یم  بیع  نم  زا  ، تیایلوا یتسود  رطاخ  هب  دـنک و  یم 

.نادرگ زوریپ  وا  رب  تعاس  نیمه  رد  ارم  ،و  تسرف دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  ایادخ  ، مدمآ نآ  تباجا  هب  تا 

ردـق نآ.هد  يرای  ، هد يرای  ، دـبلط یم  يرای  شرگمتـس  هیلع  يا  هدیمتـس  مماما  ، میـالوم : دـیوگب هتخادـنا و  ربق  يور  رب  ار  دوخ  سپ 
.دوش عطق  سفن  ات  ار  رصّنلا  رصّنلا  ترابع  هک  دنک  رارکت 

[ ...دیوگب رهطم  رس  دزن  ار  تاملک  نیا  تجاح  عفر  يارب  : مهدزناش ]

مالّـسلا هیلع  قداص  ماما  زا  « یعادـلا هّدـع  » باـتک رد  هّرـس  سّدـق  دـهف  نبا  هک  تسا  ییاـعد  مرح  نآ  رد  لاـمعا  هلمج  زا  : مهدزناـش
يا : دیوگب دتسیاب و  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  دزن  ، دشاب وا  يارب  ادخ  هاگرد  هب  یتجاح  هکره  دندومرف  ترـضح  هک  هدرک  تیاور 
یم هداد  يزور  يا و  هدـنز  تراـگدرورپ  دزن  وت  ،و  يونـش یم  ار  منخـس  ،و  يرگن یم  ارم  ياـج  هک  مهد  یم  یهاوـگ  هّللا  دـبع  اـبا 

.دوش یم  هدروآرب  وا  تجاح  یلاعت  هّللا  ءاش  نا.هاوخب  ار  متاجاح  ندش  هدروآرب  ، مراگدرورپ تراگدرورپ و  زا  ، يوش

[ ...تیفیک نیا  هب  دناوخب  زامن  تعکر  ود  : مهدفه ]

سوواط نبا  دّیس.تسا  كرابت  ةروس  نمحّرلا و  ةروس  اب  سّدقم  رس  دزن  رّهطم  مرح  نآ  رد  ، زامن تعکر  ود  لامعا  هلمج  زا  : مهدفه
هّللا یّلـص  ادخ  لوسر  اب  هک  وکین  هتفریذپ و  ّجح  جنپ  تسیب و  وا  يارب  شخباطع  دـنوادخ  ، دـناوخب ار  زامن  نیا  هکره  هدرک  تیاور 

.دسیون یم  دشاب  هداد  ماجنا  مّلس  هلآ و  هیلع و 

[ تسا هراختسا  جرا  دنلب  هاگراب  نآ  رد  لامعا  هلمج  زا  : مهدجیه ]

دنـس هب  تیاور  لصا  هدرک و  رکذ  ار  نآ  ّتیفیک  یـسلجم  ۀمّالع  ، تسا هراختـسا  جرا  دـنلب  هاگراب  نآ  رد  لامعا  هلمج  زا  : مهدـجیه
ترـضح دزن  هک  یلاحرد  روما  زا  يرما  رد  یـسکره  هک  ، تسا يریمح  « دانـسإلا برق  » باتک رد  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  حیحص 
هّللا ناحبس  هّللا و  ّالا  هلا  هّلل و ال  دمحلا  : دیوگب ،و  دنک ریخ  بلط  هبترم  دص  نایملاع  يادخ  زا  ،و  دتسیاب مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما 
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رما نآ  رد  هچنآ  یلاعت  قح  هتبلا  ، تسا قح  نأش  راوازس  هک  نانچ  ، دیوگب ار  شترـضح  يانث  دمح و  ،و  دنک دای  تمظع  هب  ار  ادخ  و 
یم هبترم  دص  هک  دنک  یم  ریخ  بلط  تروص  نیا  هب  ، رگید تایاور  قفاوم  ،و  دروآ یم  شیپ  وا  يارب  ،و  دنایامن یم  وا  هب  تسوا  ریخ 

هیفاع یف  هریخ  هتمحرب  هّللا  ریختسا  : دیوگ

[ ریخ زا  رگم  دشاب  توکس  مزالم  ترایز  ماگنه  رد  : مهدزون ]

وبا ترـضح  هاگره  : هدرک تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هللا  همحر  یمق  هیولوق  نب  رفعج  مساقلا  وبا  لماک  لـجا  خیـش  : مهدزون
هک يا  هکئالم  دزن  ، ظفح هورگ  زا  ، زور بش و  هکئالم  هک  یتسرد  هب  ، ریخ زا  رگم  دیـشاب  توکـس  مزالم  ، دیدرک ترایز  ار  هّللا  دبع 

یمن ار  ناشیا  باوج  نتـسیرگ  تّدش  زا  دـنریاح  رد  هک  يا  هکئالم  ،و  دـننک یم  هحفاصم  ناشیا  اب  دـنوش و  یم  رـضاح  دـنریاح  رد 
یم تکاـس  تیعقوـم  ود  نیا  رد  هک  ، رجف عوـلط  تـقو  ،و  سمـش لاوز  تـقو  رد  رگم  ، دـنا يراز  هـیرگ و  لوغـشم  هتـسویپ  دـنهد و 

ار ناشیا  دـنیوگ و  یم  نخـس  ناشیا  اب  تقو  ود  نیا  رد  ، ددرگ رهاظ  رجف  دوش و  رهظ  ات  دـننام  یم  رظتنم  ظفح  ۀـکئالم  سپ  ، دـنوش
مارآ نتـسیرگ  اعد و  زا  ،و  دـننک یمن  قطن  رئاح  هکئالم  تقو  ود  نیا  نیب  رد  یلو  ، دـننک یم  لاؤس  اهنآ  زا  نامـسآ  رما  زا  ییاهزیچ 

هدیلوژ ار  هتـشرف  رازه  راهچ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  يارب  اهنت  یلاعت  قح  : دـنا هدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا  زین  ،و  دـنریگ یمن 
نیا هب  ثیداحا  ،و  دننک یم  هیرگ  ترضح  نآ  رب  رهظ  ات  حبص  عولط  زا  تبیـصم  باحـصا  لکـش  هب  هدومن و  لکوم  دولآدرگ  ،و  وم

تسا هتسیاش  هکلب  ،و  بوبحم رهّطم  مرح  نآ  رد  ترضح  نآ  رب  نتسیرگ  هک  دوش  یم  رهاظ  تایاور  نیا  زا  ،و  تسا رایـسب  نومـضم 
هب تسا و  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  یثیدح  زا  و.دوش  هدرمش  تسا  نایعیـش  « نازحالا تیب  » هک كرابم  هاگراب  نآ  لامعا  زا  هک 

، مالّسلا هیلع  نانمؤم  ریما  نالتاق  رب  ندرک  تنعل  رد  ، ادخ هاگرد  رد  هکئالم  يراز  هک  ، دوش یم  هدافتسا  هدش  تیاور  ناوفـص  هلیـسو 
هیلع نیـسح  ماما  حیرـض  درگادرگ  هک  ، هکئالم ندرک  هیرگ  ،و  نانآ رب  نایرپ  ندومن  هحون  مالّـسلا و  هیلع  نیـسح  ماـما  نـالتاق  رب  و 

دهاوخن اراوگ  وا  رب  باوخ  ،و  ندیماشآ ندروخ و  ، دونشب ار  اهنآ  یـسک  رگا  هک  ، تسا يّدح  هب  ، ناشیا هودنا  يرایـسب  ،و  دنا مالّـسلا 
فارطا زا  یهورگ  هک  ، هدیـسر ربخ  نم  هب  : دومرف وا  هب  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  ، تسا يرـصب  داّمح  نب  هّللا  دبع  ثیدـح  رد  دوب 

نیا ،و  دنیآ یم  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  رانک  ، دننک یم  يرگ  هحون  ترـضح  نآ  يارب  هک  ینانز  ناشیا و  ریغ  ینامدرم  هفوک و 
ار بیاصم  ریاس  تداهش و  تیفیک  ینعی  ) دنناوخ یم  ناتساد  یهورگ  دننک و  یم  تئارق  یضعب  سپ  ، تسا نابعش  هام  ۀمین  رد  راک 
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يدومرف نایب  ار  هچنآ  زا  یتمـسق  ، موش تیادف  يرآ  : متفگ ، دنناوخ یم  هیثرم  یـضعب  ،و  دنراد يرگ  هحون  يا  هّدـع  )و  دـننک یم  رکذ 
دننک و یم  حدم  ار  ام  ،و  دنیآ یم  ام  دزن  هک  ، داد رارق  ار  یناسک  مدرم  نایم  رد  هک  ار  ییادخ  دمح  : دومرف ماما.ما  هدرک  هدهاشم  نم 
ار نانآ  ،و  ناشیا ریغ  ای  ام  ناشیوخ  زا  ، دـننز یم  هنعط  ام  نایعیـش  هب  هک  یناسک  ، ار اـم  نمـشد  داد  رارق  ،و  دـنناوخ یم  هیثرم  اـم  يارب 

هکره و  دیرگ ، یم  دور  یم  وا  ترایز  هب  هکره  : هدمآ ثیدح  نیمه  ردص  رد  و.دنرامـش  یم  تشز  ار  ناشراک  ،و  دننک یم  دـیدهت 
هک شرـسپ  ربق  بناج  هب  هکره  زین  ،و  دزوس یم  شلد  ، دروآ یم  دای  هب  ار  وا  هکره  ،و  دـشاب یم  كانهودـنا  وا  تبیـصم  رب  ، دور یمن 

بـصغ ار  وا  قح  ،و  تسین وا  دزن  یتـسود  یـشیوخ و  هک  یناـبایب  رد  ، دـنک یم  مّحرت  دزادـنا  یم  رظن  دراد و  رارق  وا  ياـپ  نییاـپ  رد 
اهر نابایب  رد  هدرکن  نفد  دنتـشک و  ار  وا  ات  ، دنداد کمک  رگیدکی  دندرک و  عامتجا  نید  زا  نادـترم  نارفاک و  زا  یعمج  دـندرک و 

هک یتّیـصو  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  قح  دـندرک و  عنم  دـندروخ  یم  تاناویح  هک  یتارف  بآ  زا  ار  وا  ودـندرک 
مالّـسلا هیلع  ناـنمؤم  ریما  : هدرک تیاور  روـعا  ثراـح  زا  هیوـلوق  نبا  زین  و  !! دـندومن عیاـض  دوـب  هدرک  شتیب  لـها  نیـسح و  هراـبرد 

هب ار  اهندرگ  هک  یعون  ره  زا  ، ار یشحو  ناروناج  منیب  یم  ایوگ  مسق  ادخ  هب  ، هفوک تشپ  رد  دیهش  نیسح  يادف  مردام  ردپ و  : دومرف
رایسب باب  نیا  رد  رابخا  دینک و  افج  امش  ادابم  ، هدوب نینچ  هک  الاح  سپ  ، دنیرگ یم  حبص  هب  ات  بش  وا  رب  دنا و  هدیشک  وا  ربق  يوس 

.تسا

[ ...دروآ اجب  ار  لمع  نیا  هسدقم  هضور  زا  جورخ  عقوم  رد  : متسیب ]

نوریب هسدقم  ۀضور  زا  دهاوخب  دوش و  غراف  ترضح  نآ  ترایز  زا  تقوره  تسا  بحتسم  رئاز  رب  : هدومرف سوواط  نبا  دّیس  : متـسیب
: دیوگب دسوبب و  ار  نآ  دنابسچب و  حیرض  هب  ار  دوخ  ، دور

رب مالس  ، ادخ يوس  زا  هدش  صلاخ  يا  وت  رب  مالس  ادخ  ةدیزگرب  يا  وت  رب  مالس  ، ادخ تّجح  يا  وت  رب  مالـس  ، میالوم يا  وت  رب  مالس 
هن مورب  رگا  سپ  ، گنتلد هن  تسا و  هتسخ  هن  هک  يا  هدننک  عادو  يا  وت  رب  مالس  ، نابیرغ بیرغ  يا  وت  رب  مالس  ، یگنشت ۀتـشک  يا  وت 
زا نم  دهع  نیرخآ  ار  ترایز  نیا  ادخ  ، هداد هدعو  نارباص  هب  ادخ  هچنآ  هب  ینامگدـب  يور  زا  هن  منامب  رگا  تسا و  تلالم  يور  زا 
یم وا  زا  ،و  دـنک نم  يزور  ار  تمرح  رد  نداتـسیا  تناتـسآ و  رد  ندـنام  تهاگترایز و  يوس  هب  تشگزاـب  دـهدن و  رارق  تتراـیز 

ارم هک  مهاوخ 
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.دهد رارق  امش  اب  ترخآ  ایند و  رد  دیامن و  تخبشوخ  امش  ۀلیسو  هب 

مالّسلا هیلع  ادهشلادّیس  ترضح  ترایز  تیفیک  رد  : مّوس دصقم 

هراشا

تسا ( هحور هّللا  سدق  ) سابع ترضح  ترایز  و 

يرگید تسین و  یتـقو  هب  دـّیقم  هک  ، هقلطم یکی  : تسا تروص  ود  رب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  يارب  هدـش  ناـیب  تاراـیز  هک  نادـب 
: دمآ دهاوخ  شخب  هس  نمض  رد  تاراز  نیا  رکذ  ،و  تسا ینّیعم  تاقوا  هب  دّیقم  هک  هصوصخم 

« تسا مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ۀقلطم  تارایز  رد  لوا  شخب  »

هراشا

.مینک یم  افتکا  تارایز  نآ  زا  ترایز  دنچ  رکذ  هب  لصف  نیا  رد  ام  ،و  تسا رایسب  هقلطم  تارایز 

[ مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  يورم   ] مالّسلا هیلع  نیسحلا  هّللا  دبع  یبا  ترضح  لوا  ترایز 

وبا رمع و  نب  لّضفم  نایبظ و  نب  سنوی  نم و  : تفگ هک  هدرک  تیاور  ریوث  نب  نیسح  زا  ، دوخ دنـس  هب  « یفاک » باتک رد  ینیلک  خیش 
زا هک  ، دوب سنوی  وگنخس  ، ام نایم  رد  ، میدوب هتـسشن  مالّـسلا  امهیلع  دّمحم  نب  رفعج  هّللا  دبع  یبا  ترـضح  رـضحم  رد  ، جاّرـس هملس 
دبع نب  ساـبع  ـالوا  ینعی  ، موق نیا  سلجم  رد  نم  موـش  تیادـف  : تشاد هضرع  ترـضح  هب  سپ.دوـب  رتـگرزب  اـم  ۀـمه  زا  ئنـس  رظن 

هک رورّـسلا  ءاخّرلا و  انرا  مهّللا  : وگب يدروآ  دای  هب  ار  اـم  يدـش و  رـضاح  هاـگره  : دومرف ؟ میوگب هچ  سپ  ، موش یم  رـضاح  ، بلطملا
ماما هک  دوش  یم  رایسب  موش  متیادف  : تفگ.يدرگ لیان  شتفایرد  هب  ، تشگزاب ماگنه  رد  یهاوخ  نطو  هب  تشگزاب  باوث و  زا  هچنآ 

ترضح نآ  هب  مالس  هّللا  دبع  ابا  ای  کیلع  هّللا  یلص  : وگب هبترم  هس  : دومرف ؟ میوگب هچ  تقو  نآ  ، منک یم  دای  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح 
ياهنامـسآ ترـضح  نآ  رب  ، دش دیهـش  نیـسحلا  هّللا  دبع  وبا  ترـضح  هک  ینامز  : دومرف ترـضح  هاگنآ  ، دسر یم  رود  کیدزن و  زا 

هدـید هچنآ  ،و  نامراگدرورپ ناگدـیرفآ  زا  تسا  خزود  تشهب و  رد  هکره  ،و  تسیرگ تساهنآ  رد  هچنآ  ،و  نیمز تفه  هناـگتفه و 
مادک زیچ  هس  نآ  موش  تیادف  : متفگ.زیچ هس  رگم  دنتـسیرگ  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  هّللا  دبع  وبا  رب  همه  ، دوش یمن  هدـید  ،و  دوش یم 

؟ دنا
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هچ ، مورب ترضح  نآ  ترایز  هب  مهاوخ  یم  ، موش تیادف  متفگ.دندرکن  هیرگ  ترـضح  نآ  رب  نامثع  لآ  قشمد و  هرـصب و  دندومرف 
ار دوخ  كاپ  ياه  هماج  و  نک ، لـسغ  تارف  راـنک  رد  ، يور ترـضح  نآ  تراـیز  هب  نوچ  : دومرف ؟ مهد ماـجنا  يراـک  هچ  میوگب و 
هلآ و هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  مرح  ادـخ و  ياهمرح  زا  یتسه  یمرح  رد  وت  هک  یتسرد  هب  ، وش هناور  هنهرب  ياپ  اب  هاگنآ  ، شوپب

قح میظعت  دـیجمت و  نّمـضتم  هک  يرکذ  ره  نینچ  مه  هّللا و  ناحبـس  هّللا و  ّـالا  هلا  ـال  ربـکا و  هّللا  : وگب رایـسب  نتفر  تقو  رد  مّلس و 
: وگب سپ  ، یسرب رئاح  هاگرد  هب  ات  ، تسرف تاولص  وا  تیب  لها  دّمحم و  رب  ،و  دشاب یلاعت 

هد سپس.ادخ  ربمایپ  دنزرف  ربق  ناگدننک  ترایز  ،و  ادخ ناگتشرف  يا  امش  رب  مالس  ، ادخ تّجح  دنزرف  ادخ و  تّجح  يا  وت  رب  مالس 
ترـضح نآ  يور  اب  ار  دوخ  يور  ورب  ربق  بناج  هب  ور  شیپ  زا  نآ  لابند  هب  ربکا  هّللا  : وگب هبترم  یـس  تسیاـب و  هاـگنآ  ، رادرب ماـگ 

: وگب شاب و  بانج  نآ  يوربور  هلبق و  هب  تشپ  رگید  ترابع  هب  ، نک لباقم 

دنزرف ادخ و  نوخ  يا  وت  رب  مالس  ، ادخ ۀتـشک  دنزرف  ادخ و  ۀتـشک  يا  وت  رب  مالـس  ، ادخ تّجح  دنزرف  ادخ و  تّجح  يا  وت  رب  مالس 
اج دـیواج  تشهب  رد  تنوـخ  هک  مـهد  یم  تداهـش  ، هدیدمتـس يا  ، نـیمز اهنامـسآ و  رد  ییادـخ  درف  يا  وـت  رب  مالـس  ، ادـخ نوـخ 

تفه ياهنیمز  هناگتفه و  ياهنامـسآ  نآ  رطاخ  هب  ،و  دنتـسیرگ ناگدیرفآ  مامت  شیارب  دیزرل و  شرع  ياهفقـس  نآ  يارب  ،و  تفرگ
هچنآ ،و  ددرگ یم  ور  ریز و  ام  راگدرورپ  تاقولخم  زا  خزود  تشهب و  رد  هکره  ،و  زین اـهنآ  نیب  اـهنآ و  رد  هچنآ  ،و  تسیرگ هناـگ 

یم تداهـش  ،و  ییادخ تّجح  دـنزرف  ادـخ و  تّجح  وت  هک  مهد  یم  تداهـش  !! درک هیرگ  نوخ  نآ  يارب  دوشن  هدـید  ،و  دوش هدـید 
هک مهد  یم  تداهش  ،و  ییادخ هار  ۀتشک  دنزرف  ییادخ و  هار  ۀتشک  وت  هک  مهد 
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هک مهد  یم  تداهش  ،و  ینیمز اهنامسآ و  رد  هدیدمتـس  ییادخ  درف  وت  هک  مهد  یم  تداهـش  ،و  ییادخ نوخ  دنزرف  ،و  ادخ نوخ  وت 
ناهج زا  ،و  يدرک داهج  ادخ  هار  رد  ،و  یتشاد يرادیاپ  يرادافو  رد  ، يدومن افو  ،و  يدرک یهاوخریخ  ،و  يدـناسر ار  قح  نیمارف  وت 

وت هاگرد  هب  دراو  وت و  تعاط  دیق  رد  ،و  ماوت رادتسود  هدنب و  نم  ، یتشذگ يدوب  دهاش  وج و  تداهـش  دیهـش و  نآ  رب  هچ  ۀیاپ آ  رب 
یمن عطق  وت  هب  ندیسر  زا  هک  یهار  ،و  ار تیوس  هب  ترجه  رد  مدق  يراوتسا  ،و  ار ادخ  دزن  تلزنم  لامک  منک  یم  تساوخرد  ، متسه

ۀلیـسو هب  ادخ  ، درک عورـش  امـش  زا  ، تساوخ ار  ادخ  هکره  نآ  هب  يا  هدش  رومأم  هک  تا  یتسرپرـس  ۀیاس  رد  ندش  دراو  زا  ،و  ددرگ
هچنآ امـش  هب  ،و  ددنبب امـش  هب  ،و  دیاشگب امـش  هب  ،و  ار هدنیزگ  راگزور  دیامن  رود  امـش  رطاخ  هب  ادخ  ،و  دنک راکـشآ  ار  غورد  امش 

هب تسا  هبلاطم  دروم  هک  ار  ینمؤم  ره  نوخ  ماقتنا  دنک  زاب  ام  ندرگ  زا  ار  يراوخ  هتشر  امش  هب  ،و  دیامن اجرباپ  ،و  دنک وحم  دهاوخب 
ناراب و دـیامن  لزان  امـش  هب  نامـسآ  ،و  دروآ نوریب  ار  شیاه  هویم  نیمز  امـش  هب  ،و  دـنایورب ار  شناتخرد  نیمز  امـش  هب  ، دریگب امش 

ياهندب لماح  هک  ینیمز  دیوگ  یم  حیبست  امش  هب  ،و  دراب ورف  ناراب  امش  هب  ،و  دنک فرطرب  ار  اهیراتفرگ  امـش  هب  ادخ  ، ار شا  يزور 
دورف امـش  يوس  هب  شروما  ياهیریگ  هزادنا  رد  راگدرورپ  تساوخ  ، ددرگ یم  رقتـسم  نآ  ياهرگنل  ۀلیـسو  هب  شیاهوک  ،و  تسامش

داب نوعلم  ، ناگدنب ماکحا  زا  هدش  نایب  لیـضفت  هب  هچنآ  تسامـش  زا  هدنوش  رداص  ،و  ددرگ یم  رداص  امـش  ياه  هناخ  زا  ،و  دیآ یم 
ار رگیدـکی  امـش  هیلع  هک  یتما  ،و  درک راکنا  ار  امـش  تیالو  هک  یتما  ،و  دومن تفلاخم  امـش  اـب  هک  یتما  ،و  تشک ار  امـش  هک  یتما 

شتآ داد  رارق  هک  ساپس  ار  ادخ  ، دومنن یهاوخ  تداهش  دوب و  رضاح  هک  یتّما  ،و  دومن ینابیتشپ 
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نایناهج راگدرورپ  ساپـس  ار  ادـخ  ،و  هدـش دراو  هاگدورو  نآ  تسا  دـب  ،و  ناگدـنوشدراو يارب  تسا  ییاـج  دـب  ،و  ناـشهاگیاج ار 
دندرک تفلاخم  وت  اب  هک  یناسک  زا  ادـخ  بناج  هب  نم  : وگب هبترم  هس  دـعب  هّللا  دـبع  اـبا  يا  وت  رب  ادـخ  دورد  :و  وگب هبترم  هس  سپس 

يور یم  تسا  نوفدم  ردپ  ياپ  نیئاپ  هک  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  ، ترـضح نآ  دنزرف  ربق  دزن  هب  نآ  زا  سپ  میوج  یم  يرازیب 
وت رب  مالس  ، نیسح نسح و  دنزرف  يا  وت  رب  مالس  ، نانمؤم ریما  دنزرف  يا  وت  رب  مالـس  ، ادخ لوسر  دنزرف  يا  وت  رب  مالـس  : ییوگ یم  و 

نعل نیا.دنتـشک  ار  وت  هک  ار  یناسک  دنک  تنعل  ادخ  ، وت رب  ادخ  دورد  ، وت رب  ادخ  دورد  وت  رب  ادخ  دورد  ، همطاف هجیدخ و  دـنزرف  يا 
بناـج هب  دوخ  تسد  هب  يزیخ و  یمرب  هاـگنآ.مرازیب  ناـنآ  زا  ادـخ  بناـج  هب  اـم  : ییوگ یم  هبترم  هس  زین  ،و  ییوگ یم  هبترم  هس  ار 

ادخ هب  ، دـیدش راگتـسر  ادـخ  هب  ، امـش رب  مالـس  ، امـش رب  مالـس  ، امـش رب  مالـس  : ییوگ یم  ینک و  یم  هراشا  ( مهنع هّللا  یـضر  ) ادـهش
ربق ،و  يدرگ یمرب  سپ.مدش  یم  لیان  گرزب  يراگتسر  هب  ،و  مدوب امش  اب  مه  نم  شاک  يا  ، دیدش راگتسر  ادخ  هب  ، دیدش راگتـسر 
نیا نوچ  ، يراذگ یم  زامن  تعکر  شـش  ،و  یتسیا یم  رّهطم  ربق  تشپ  ینعی  ، یهد یم  رارق  دوخ  لباقم  ار  مالّـسلا  هیلع  هّللا  دـبع  وبا 

رد قودـص  و  «، بیذـهت » رد یـسوط  خیـش  : دـیوگ ّفلؤم.درگرب  دـیدرگرب  یتـساوخ  رگا  ، هدـش ماـمت  تتراـیز  يداد  ماـجنا  ار  راـک 
تارایز زا  یعاونا  « لتقم رازم و  » باتک رد  نم  : هدومرف قودص  خیـش  ،و  دنا هدرک  لقن  ار  ترایز  نیا  زین  « هیقفلا هرـضحی  نم ال  » باتک

نم دزن  ترایز  نیرت  حیحـص  ، دنـس رابتعا  هب  اریز  ، مدرک باـختنا  ار  تراـیز  نیا  « هیقفلا رـضحی  ـال  نم  » باـتک يارب  ،و  مدرک لـقن  ار 
.تسا یفاو  یفاک و  ار  ام  فیرش  ترایز  نیمه  ،و  تسا
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[ مالسلا هیلع  يداه  ماما  زا  يورم   ] مالّسلا هیلع  نیسحلا  هّللا  دبع  یبا  ترضح  مود  ترایز 

: ییوگ یم  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  دزن  : دومرف ترضح  نآ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  یقنلا  یلع  ماما  زا  ینیلک  خیش 

رب مالـس  ، ادخ لوسر  دنزرف  يا  وت  رب  مالـس  قلخ  رب  وا  هاوگ  ،و  نیمز يور  رب  ادخ  تّجح  يا  وت  رب  مالـس  ، هّللا دبع  ابا  يا  وت  رب  مالس 
،و یتخادرپ ار  تاکز  ،و  یتشاد اپرب  ار  زامن  وت  هک  مهد  یم  تداهـش  ، ارهز همطاف  دنزرف  يا  وت  رب  مالـس  ، یـضترم یلع  دـنزرف  يا  وت 
زا سپ  یگدنز و  رد  وت  رب  ادخ  دورد  سپ  ، دیـسررد وت  گرم  ات  ، يدرک داهج  ادخ  هار  رد  ،و  يدومن رکنم  زا  یهن  ،و  فورعم هب  رما 

تراـگدرورپ زا  یناـهرب  رب  تیاـهراک  همه  رد  وـت  هک  مهد  متداهـش  : وـگب راذـگب و  ربـق  رب  ار  تروـص  تسار  ۀـنوگ  هاـگنآ.گرم 
کی کی  سپ  ینک  تعافـش  نم  يارب  ادـخ  لوسر  دـنزرف  يا  تراگدرورپ  دزن  اـت  ، مدـمآ ناـهانگ  هب  رارقا  اـب  وت  هاـگرد  هب  ، یتسه

مکحم و نامیپ  نم  يارب  دوخ  دزن  : وگب هاگنآ  ییادـخ  ياهتجح  امـش  هک  مهد  یم  تداهـش  : وگب نک و  دای  ناـشیاهمان  هب  ار  ناـماما 
وکین وـت  هک  اریز  ، تراـگدرورپ دزن  نم  يارب  هد  تداهـش  سپ  ، مدـمآ وـت  دزن  ناـمیپ  ندرک  دـیدجت  يارب  نـم  هـک  ، سیوـنب يدـهع 

.یتسه يدهاش 

[ مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  يورم   ] مالّسلا هیلع  نیسحلا  هّللا  دبع  یبا  ترضح  موس  ترایز 

دانسا فذح  اب  ] دومرف تسا ، هدمآ  يرایسب  لضف  نآ  رد  ،و  هدرک لقن  « رازم » باتک رد  ، سوواط نبا  دّیس  هک  تسا  يرـصتخم  ترایز 
هچ مالّسلا  هیلع  نیسح  ربق  امش و  نیب  : دومرف رباج  هب  هک  : هدش تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ، یفعج رباج  زا  [: تیاور
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ار وت  ایآ  : دومرف يرآ  : متفگ ؟ ینک یم  ترایز  ار  ترضح  نآ  : دومرف ، زور زا  يا  هراپ  زور و  کی  : متـشاد هضرع  ؟ تسا تفاسم  هزادنا 
اّیهم وا  تراـیز  يارب  نوچ  ، امـش زا  يدرم  : دومرف ، موش تیادـف  يرآ  : متفگ ؟ مهدـن تراـشب  ناـشیا  باوث  هب  ار  وت  اـیآ  ، منکن دونـشخ 

وا رب  ار  ناگتـشرف  زا  هتـشرف  رازه  یلاعت  قح  ، دور نوریب  هدایپ  ای  راوس  ، شلزنم زا  وچ  ،و  دـنهد هدژم  ار  رگیدـکی  نامـسآ  لـها  ، دوش
يارب هک  ، وگب ار  تاملک  نیا  تسیاب و  هضور  هاگرد  رب  ، يدمآ مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  هب  ات  ، دنتـسرف تاولـص  وا  رب  هک  ، درامگب

یم : دومرف ؟ تسا مادـک  تاـملک  نآ  موش  تیادـف  : متـشاد هضرع.دوب  دـهاوخ  یهلا  تمحر  زا  يا  هرهب  ، نآ زا  هملک  ره  ضوع  هبوـت 
: ییوگ

رب مالس  ، ادخ تسود  میهاربا  ثراو  يا  وت  رب  مالس  ، ادخ ربمایپ  حون  ثراو  يا  وت  رب  مالـس  ، ادخ ةدیزگرب  مدآ  ثراو  يا  وت  رب  مالس 
يا وت  رب  مالس  ادخ ، بیبح  دّمحم  ثراو  يا  وت  رب  مالس  ، ادخ حور  یسیع  ثراو  يا  وت  رب  مالس  ، ادخ نخسمه  یـسوم  ثراو  يا  وت 

رب مالس  ، قح يدونشخ  دروم  یضار و  كاپ و  ،و  هدیدنسپ نسح  ثراو  يا  وت  رب  مالـس  ، نانیـشناج نیرتهب  نانمؤم و  ریما  یلع  ثراو 
هب بکرم  ،و  دندمآ دورف  تهاگرد  هب  هک  یحاورا  رب  وت و  رب  مالس  ، راگزیهرپ راکوکین  نیـشناج  يا  وت  رب  مالـس  ، ربکا قیدص  يا  وت 
رما ،و  یتخادرپ تاکز  ،و  یتشاد اپ  هب  زام  هک  مهد  یم  تداهش  ، تدرگادرگ هدنخرچ  ناگتـشرف  وت و  رب  مالـس  ، دندناباوخ تهاگراب 

تاکرب تمحر و  مالس و  ، دیسررد تگرم  ات  يدیتسرپ  ار  ادخ  يدرک و  داهج  نادحلم  اب  ، يدرک یهن  رکنم  زا  فورعم و  هب  يدومن 
بناج هب  هاگنآ.داب  وت  رب  ادخ 
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هدیطلغ دوخ  نوخ  رد  هدش و  هتشک  ادخ  هار  رد  هک  یـسک  باوث  ، يراذگب يرادرب و  هک  یمدق  ره  هب  وت  يارب  ،و  يور یم  رهطم  ربق 
زامن ماـجنا  يارب  سپـس  هضرا  یف  هّللا  هّجح  اـی  کـیلع  مالّـسلا  : وگب لاـمب و  ربق  هب  ار  دوخ  تسد  ، يدیـسر ربق  هب  نوچ.دوب  دـهاوخ 
دازآ هدنب  رازه  ،و  هدروآ اجب  هرمع  جح و  رازه  هک  یـسک  باوث  دننامه  وت  يارب  ، يروآ اجب  ترـضح  نآ  دزن  هک  یتعکر  ره  هب  ، ورب

اب تیاور  نیا  و.ربخ  رخآ  ات...يریگ  یم  یشاداپ  دشاب  هداتـسیا  یلـسرم  ربمایپ  اب  فقوم  رازه  هک  یـسک  دننامه  ،و  دوب دهاوخ  هدرک 
.تشذگ مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  بادآ  رد  ، رمع نب  لّضفم  تیاور  هب  یمک  فالتخا 

[ مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  يورم   ] مالّسلا هیلع  نیسحلا  هّللا  دبع  یبا  ترضح  مراهچ  ترایز 

مورب مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ترایز  هب  نوچ  : متـشاد هضرع  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  : هدش لقن  راّمع  نب  هیواعم  زا 
تنعل ادخ  ، هّللا دبع  ابا  يا  دنک  تتمحر  ادـخ  ، هّللا دـبع  ابا  يا  وت  رب  ادـخ  دورد  ، هّللا دـبع  ابا  يا  وت  رب  مالـس  وگب : : دومرف ؟ میوگب هچ 

ادخ يوس  هب  نم  ، دش دونشخ  نآ  اب  ،و  دیسر وا  هب  هعقاو  نیا  هک  ار  یسک  دنک  تنعل  ادخ  ،و  دش کیرش  تنوخ  رد  هک  ار  یسک  دنک 
.مرازیب كانلوه  ۀعقاو  نیا  زا 

[ مالسلا هیلع  مظاک  ماما  زا  يورم   ] مالّسلا هیلع  نیسحلا  هّللا  دبع  یبا  ترضح  مجنپ  ترایز 

نیسح ماما  ترایز  هب  هک  یماگنه  : دومرف دالبلا  یبا  نب  میهاربا  هب  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترـضح  : هدش تیاور  ربتعم  دنـس  هب 
یم تداهـش  ، ادخ لوسر  دنزرف  يا  وت  رب  مالـس  هّللا  دبع  ابا  يا  وت  رب  مالـس  میوگ : یم  تفگ  ؟ ییوگ یم  هچ  يور  یم  مالّـسلا  هیلع 

یتخادرپ تاکز  ،و  یتشاد اپب  زامن  وت  هک  مهد 
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یم تداهـش  ،و  يدـناوخ ارف  وکین  ۀـظعوم  تمکح و  اب  تراـگدرورپ  هار  يوس  هب  ،و  يدومن یهن  يدـب  زا  ،و  يدرک رما  یبوخ  هب  و 
رطاخ هب  ، دـنا میرم  رـسپ  یـسیع  دواد و  نابز  رب  هجنکـش  تنعل و  رد  ، دندرمـش لالح  ار  تتمرح  ،و  دـنتخیر ار  تنوخ  هک  نانآ  مهد 

.تسا نینچ  يرآ  دومرف  ترضح.دندوب  زواجت  متس و  لها  ،و  دندش بکترم  هک  یهانگ 

[ مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  يورم   ] مالّسلا هیلع  نیسحلا  هّللا  دبع  یبا  ترضح  مشش  تراز 

: وگب یسرب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  هب  نوچ  : دومرف یطاباس  رامع  هب  : هدش تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

لها ناناوج  رورس  يا  وت  رب  مالـس  ، هّللا دبع  ابا  يا  وت  رب  مالـس  ، نانمؤم ریما  دنزرف  يا  وت  رب  مالـس  ، ادخ لوسر  دنزرف  يا  وت  رب  مالس 
نمحر يادخ  مشخ  زا  شمـشخ  ،و  نمحر يادـخ  يدونـشخ  زا  شا  يدونـشخ  هکنآ  يا  داب  وت  رب  ادـخ  تاکرب  تمحر و  ،و  تشهب

وت هک  مهد  یم  تداهـش  ، ادخ ةدننک  توعد  ،و  ادـخ هار  هب  يامنهار  ،و  ادـخ باب  ادـخ و  تّجح  ،و  ادـخ نیما  يا  وت  رب  مالـس  ، تسا
رکنم زا  یهن  ،و  فورعم هب  رما  ،و  يداد تاکز  ،و  یتشاد اپرب  ار  زاـمن  ،و  يدومن مارح  ار  ادـخ  مارح  ،و  يدرک لـالح  ار  ادـخ  لـالح 

اب ، دندش هتشک  هک  یناسک  وت و  هک  مهد  یم  تداهـش  ،و  يدناوخ ارف  وکین  هظعوم  تمکح و  اب  تراگدرورپ  هار  يوس  هب  ،و  يدومن
ار ادخ  ، تسا خزود  شتآ  رد  وت  لتاق  هک  مهد  یم  تداهـش  ،و  دـیوش یم  هداد  يزور  دـیا و  هدـنز  ناتراگدرورپ  دزن  ، دندیهـش همه 

یسک زا  ،و  درک يوریپ  نمشد  زا  وت  هیلع  رب  ،و  دیگنج وت  اب  هک  یسک  زا  يرازیب  اب  ، منک یم  يوریپ 
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یم گرزب  يراگتـسر  هب  ،و  مدوب امـش  اب  شاـک  يا  ، دومنن تا  يراـی  ،و  دینـش ار  تیادـص  هک  یـسک  زا  ،و  دـمآ درگ  وت  هیلع  رب  هک 
.مدیسر

.تسا لوقنم  هیولوق  نبا  « رازم » باتک زا  [ مشش مجنپ و  مراهچ و  ] ترایز هس  نیا  : دیوگ ّفلؤم 

مالّسلا هیلع  نیسحلا  هّللا  دبع  یبا  ترضح  متفه  ترایز 

( ثراو ترایز  )

مالّسلا هیلع  نیسح  نامیالوم  ترایز  يارب  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : هدرک تیاور  لاّمج  ناوفص  زا  « حابصم » باتک رد  یسوط  خیش 
مادقا ترایز  هب  تروص  نآ  هب  هک  ، دنک رکذ  یلمعلا  روتسد  ترـضح  نآ  ترایز  تهج  نم  يارب  ، مدومن اعدتـسا  ،و  متـساوخ هزاجا 
شیوخ دزن  ار  دوخ  لایع  لـها و  سپ  ، نک لـسغ  موس  زور  ،و  رادـب هزور  زور  هس  ، رفـس هب  تکرح  زا  شیپ  ، ناوفـص يا  : دومرف ، منک
دـسرب تارف  هب  یتقو  هک  دومرف  وا  میلعت  ییاعد  هاگنآ.دـش  رکذ  البق  هک  اـعد  رخآ  اـت  کعدوتـسا  ّینا  مهّللا  وگب  نینچ  نک و  عمج 

هّللا یّلـص  ادخ  لوسر  هک  داد  ربخ  مالّـسلا  مهیلع  شناردپ  زا  ارم  مردـپ  هک  یتسرد  هب  ، نک لسغ  تارف  بآ  اب  : دومرف سپـس.دیوگب 
تارف زا  ،و  دنک ترایز  ار  وا  هکره  ، دش دهاوخ  هتـشک  تارف  رانک  رد  نم  زا  سپ  ، نیـسح نم  دـنزرف  انامه  : دومرف مّلـس  هلآ و  هیلع و 

.تسا هدروآ  ایند  هب  ار  وا  ردام  هک  دوش  يزور  دننام  دزیرب و  وا  ناهانگ  ، دیامن لسغ 

زا يافـش  ،و  هدنرادهگن هدننک و  كاپ  ینـشور و  هد  رارق  ار  نآ  ایادـخ.ادخ  اب  ،و  ادـخ هب  : وگب لسغ  ماجنا  لاح  رد  ینک  لسغ  نوچ 
لسغ زا  نوچ.نادرگ  ناسآ  نا  اب  ار  مراک  ،و  ياشگب ار  ما  هنیس  ،و  نک كاپ  نآ  اب  ار  ملد  ایادخ  ، بیسآ تفآ و  يرامیب و  درد و  ره 
شنأش ةرابرد  یلاعت  قح  هک  تسا  یناکم  نامه  نآ  هک  ، رآ ياجب  زامن  تعکر  ود  هعرـشم  رد  ،و  شوپب هزیکاپ  هماج  ود  يوش  غراـف 

کیدزن تسا  ییاه  هعطق  نیمز  رد  :» دومرف
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لصا کی  زا  ات  ود  ریغ  ،و  هتسر هشیر  کی  زا  ات  ود  ، امرخ زا  تسا  ییاهناتسغاب  رازتشک و  ،و  روگنا عاونا  زا  تساهناتـسوب  ،و  رگیدکی
«. میهد یم  یتدایز  هویم  زا  رگید  ضعب  رب  ار  اهنآ  زا  یضعب  ،و  دنوش یم  هدروخبآ  ، بآ کی  هب  ، هدش هدییور 

هک یتسرد  هب  ، رادرب هاتوک  ار  دوخ  ياهماگ  ،و  نک تکرح  رئاح  بناج  هب  راقو  اب  هارمه  ،و  مارآ یتلاح  اب  ، يوش غراـف  زاـمن  زا  نوچ 
رکذ نک  رایـسب  ورب و  هار  نایرگ  ةدید  نتورف و  لد  اب  ،و  دـسیون یم  هرمع  ّجـح و  تیارب  يراد  یمرب  هک  یماگ  يارب  یلاعت  يادـخ 

مالّسلا هیلع  نیسح  رب  تاولص  هژیو  هب  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  رب  تاولـص  ،و  ادخ رب  انث  هّللا و  ّالا  هلا  ربکا و ال  هّللا 
ار مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  رب  روج  ملظ و  ۀیاپ  ، ادتبا رد  هک  یناسک  زا  نتـسج  يرازیب  ترـضح و  نآ  نالتاق  رب  تنعل  نک  رایـسب  و.ار 

: وگب تسیاب و  يدیسر  رئاح  هاگرد  هب  هاگره.دنتشاذگ  انب 

ریـسم نیا  هب  ار  ام  هک  ار  يادخ  ساپـس  ، بش حبـص و  ره  ادخ  تسا  هّزنم  ،و  رایـسب تسار  ادخ  ساپـس  ،و  رتگرزب تسا  رتگرزب  ادـخ 
سپ.دندمآ قح  هب  ام  راگدرورپ  نالوسر  انامه  ، درک یمن  نامتیاده  ادـخ  رگا  ، میوش تیادـه  هک  یناسک  میدوبن  ام  ،و  درک تیادـه 

: وگب

يا وت  رب  مالس  ، نالوسر رورس  يا  وت  رب  مالـس  ، ناربمایپ متاخ  يا  وت  رب  مالـس  ، ادخ ربمایپ  يا  وت  رب  مالـس  ، ادخ لوسر  يا  وت  رب  مالس 
دنزرف يا  وت  رب  مالـس  ، نایوردیپس ياوشیپ  يا  وت  رب  مالـس  ، نانیـشناج ياقآ  يا  وت  رب  مالـس  ، نانمؤم ریما  يا  وت  رب  مالـس  ، ادخ بیبح 
قیّدـص يا  وت  رب  مالـس  ، نانمؤم ریما  نیـشناج  يا  وت  رب  مالـس  ، تنادـنزرف زا  ناـماما  رب  وت و  رب  مالـس  ، ناـیناهج ناـنز  رورـس  ، همطاـف

، دیفیرش ماقم  نیا  رد  مّیقم  هک  ناگتشرف  يا  امش  رب  مالس  ، دیهش
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متسه و ات  هشیمه  نم  يوس  زا  امـش  رب  مالـس  ، دیتسه ( وا رب  دورد  ) نیـسح ربق  درگادرگ  هک  ، مراگدرورپ ناگتـشرف  يا  امـش  رب  مالس 
ریما دـنزرف  يا  وت  رب  مالـس  ، ادـخ لوسر  دـنزرف  يا  وت  رب  مالـس  هّللا  دـبع  اـبا  يا  وت  رب  مالـس  ییوگ  یم  سپـس.تساپرب  زور  بش و 

رادتـسود ، میامـش اب  تفلاخم  هدننک  كرت  ،و  مراد امـش  یمالغ  هب  رارقا  ، متـسه تزینک  دنزرف  تا و  هدنب  دـنزرف  تا و  هدـنب  ، نانمؤم
بّرقت تندرک  دصق  اب  وت  يوس  هب  ،و  هدروآ هانپ  تهاگترایز  هب  ،و  هدرک دصق  ار  تمرح  ، مشاب یم  ناتنانمـشد  نمـشد  ،و  ناتناتـسود

نانیشناج رورس  يا  موش  دراو  ایآ  ، نانمؤم ریما  يا  موش  دراو  ایآ  ، ادخ ربمایپ  يا  موش  دراو  ایآ  ،؟ ادخ لوسر  يا  موش  دراو  ایآ  ، هتسج
لوسر دـنزرف  يا  میالوم  يا  موش  دراو  ایآ  ، هّللا دـبع  ابا  يا  میالوم  يا  موش  دراو  ایآ  ، نایناهج نانز  رورـس  همطاف  يا  موش  دراو  اـیآ 

اتکی و هناگی و  نآ  ار  يادخ  ساپس  : وگب وش و  دراو  سپ  ، تسا دورو  هزاجا  ۀناشن  ، دش نایرگ  تا  هدید  نتورف و  تلد  رگا  سپ  ! ادخ
ات هاگنآ.دومن  ناسآ  میارب  ار  وت  يوس  هب  گنهآ  ،و  داد مصاصتخا  تتراـیز  هب  ،و  دومن تیادـه  تتیـالو  هب  ارم  هک  يزاـین  یب  درف و 

: وگب تسیاب و  رس  الاب  ربارب  ،و  ورب هرهطم  هّبق  هاگرد 

رب مالس  ، ادخ تسود  میهاربا  ثراو  يا  وت  رب  مالـس  ادخ  ربمایپ  حون  ثراو  يا  وت  رب  مالـس  ، ادخ ةدیزگرب  مدآ  ثراو  يا  وت  رب  مالس 
دّمحم ثراو  يا  وت  رب  مالس  ، ادخ حور  یسیع  ثراو  يا  وت  رب  مالس  ، ادخ نخسمه  یسوم  ثراو  يا  وت 
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یلع دـنزرف  يا  وـت  رب  مالـس  ، یفطـصم دّـمحم  دـنزرف  يا  وـت  رب  مالـس  ، ادـخ ّیلو  ناـنمؤم  ریما  ثراو  يا  وـت  رب  مالـس  ، ادـخ بیبـح 
،و ادخ نوخ  دنزرف  ادخ و  نوخ  يا  وت  رب  مالـس  ، يربک ۀجیدخ  دنزرف  يا  وت  رب  مالـس  ، ارهز ۀـمطاف  دـنزرف  يا  وت  رب  مالـس  ، یـضترم
ادـخ و ،و  يدومن رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ،و  یتخادرپ تاـکز  ،و  یتـشاد اـپب  زاـمن  وت  هک  مهد  یم  تداهـش  ، هدیدمتـس ياـهنت 

متس وت  هب  هک  ار  یمدرم  دنک  تنعل  دنتـشک و  ار  وت  هک  ار  یتلم  دنک  تنعل  ادخ  ، دیـسررد ار  وت  گرم  ات  ، يدرک تعاطا  ار  شلوسر 
وت هک  مهد  یم  تداهش  ، هّللا دبع  ابا  يا  نم  يالوم  يا  ، دندش یضار  نآ  هب  دندینـش و  ار  هعقاو  نیا  هک  ار  یتّلم  دنک  تنعل  ،و  دندومن

هریت و ياه  هماج  زا  دـناشوپن  وت  هب  ،و  درکن تا  هدولآ  ، شیاهیکاپان اب  تیهاج  هزیکاـپ  ياـهمحر  ،و  خـماش ياهبلـص  رد  يدوب  يرون 
اب راکوکین  ياوشیپ  ییوت  هک  مهد  یم  تداهـش  ،و  ینامیا اب  مدرم  ياه  هیاـپ  ،و  نید ياهنوتـس  زا  وت  هک  مهد  یم  تداهـش  ،و  شراـت

زیواتسد ،و  تیاده ياه  هناشن  ،و  اوقت ۀشیر  تنادنزرف  زا  ناماما  هک  مهد  یم  تداهـش  هتفای و  هر  رگتیاده و  هزیکاپ  هدیدنـسپ  ياوقت 
رب مراد و  نامیا  امـش  هب  نم  هک  ار  شالوسر  ناربمایپ و  ناگتـشرف و  ادـخ و  مریگ  یم  هاوگ  ،و  دنتـسه ایند  لـها  رب  تّجح  ،و  مکحم
رب ادـخ  دورد  تسامـش  راک  وریپ  مراـک  ،و  امـش لد  میلـست  ملد  ،و  ملمع بقاوع  منید و  نیناوق  ساـسارب  ، میامـش تشگزاـب  هب  نیقی 

رب ناتیاهرکیپ و  داسجا و  حاورا و  رب  ،و  امش
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لوسر دـنزرف  يا  تیادـف  مردام  ردـپ و  : وگب سوبب و  ار  نآ  ،و  زادـنیب ربق  يور  هب  ار  دوخ  سپ.ناتنطاب  راکـشآ و  بیاغ و  رـضاح و 
یموق دنک  تنعل  ادخ  نیمز  اهنامـسآ و  لها  ۀمه  رب  ام و  رب  وت  تبیـصم  ازع و  دش  گرزب  ، هّللا دبع  ابا  يا  تیادف  مردام  ردپ و  ، ادـخ

هب ،و  مدوـمن تمرح  گـنهآ  ، هّللا دـبع  اـبا  يا  میـالوم  يا  ، دـندش وـت  اـب  راـکیپ  هداـمآ  ،و  دـندز هناـهد  ،و  دـندرک نـیز  ار  اهبـسا  هـک 
دورد هک  ، تسوا شیپ  وـت  يارب  هک  یتـلزنم  ،و  تسوا دزن  تیارب و  هک  یماـقم  هب  مـنک  یم  تساوـخرد  ادـخ  زا  ، مدـمآ تهاـگترایز 

.دهد رارق  امش  هارمه  ترخآ  ایند و  رد  ارم  ،و  دّمحم نادناخ  دّمحم و  رب  دتسرف 

،و ناوخب یهاوخ  یم  هک  ار  يا  هروس  ره  دمح  ةروس  زا  سپ  تعکر  ود  نآ  رد  ،و  راذـگب زامن  تعکر  ود  رـس  يالاب  زیخرب و  هاگنآ 
یمن ، دوجـس عوکر و  زامن و  اریز  ، مدومن دوجـس  عوکر و  یکیرـش  یب  هناگی و  هک  وت  يارب  مدناوخ و  زامن  ایادـخ  : وگب زامن  زا  سپ 

هب نم  بناج  زا  ،و  دّمحم نادـناخ  دّـمحم و  رب  تسرف  دورد  يادـخ.تسین  وت  زج  يدوبعم  هک  ادـخ  ییوت  انامه  ، وت يارب  رگم  دـشاب 
يوس زا  تسا  يا  هیده  زامن  تعکر  ود  نیا  ایادخ.ار  مالس  نانآ  بناج  زا  نادرگزاب  نم  رب  ،و  ناسرب ار  ّتیحت  مالـس و  نیرتهب  اهنآ 

رب هد  مشاداپ  ریذپب و  نم  زا  ،و  تسرف دورد  ترـضح  نآ  دّـمحم و  رب  ایادـخ  ( داب نانآ  رب  ادـخ  دورد  ) یلع نب  نیـسح  میالوم  هب  نم 
.نانمؤم تسرپرس  يا  تا  ّیلو  وت و  ةرابرد  مدیما  وزرآ و  نیرتهب  ساسارب  ، نآ
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: وگب تسیاب و  مالّسلا  هیلع  نسحلا  نب  یلع  رس  دزن  ،و  ورب ترضح  نآ  ربق  نییاپ  فرط  هب  ،و  زیخرب سپ 

نیسح دنزرف  يا  وت  رب  مالس  ، نانمؤم ریما  دنزرف  يا  وت  رب  مالـس  ، ادخ ربمایپ  دنزرف  يا  وت  رب  مالـس  ، ادخ لوسر  دنزرف  يا  وت  رب  مالس 
یتّما تنعل  ادخ  ،و  تشک ار  وت  هک  ار  یتّما  دنک  تنعل  ادخ  ، هدیدمتس رسپ  ،و  هدیدمتس يا  وت  رب  مالس  دیهـش ، يا  وت  رب  مالـس  ، دیهش

نآ ،و  زادنیب شربق  رب  ار  دوخ  سپ.داد  تیاضر  نآ  هب  دینـش و  ار  هعقاو  نیا  هک  یتّما  دنک  تنعل  ادخ  تشاد و  اور  متـس  وت  هب  هک  ار 
: وگب سوبب و  ار 

ار یتّما  دنک  تنعل  ادخ  سپ  ، دش گرزب  ناناملـسم  ۀمه  رب  ام و  رب  وت  يازع  تبیـصم و  انامه  ، ادخ رـسپ  ادـخ و  ّیلو  يا  وت  رب  مالس 
امهیلع نیسحلا  نب  یلع  ياپ  نییاپ  هک  يرد  زا  سپـس  میوج  یم  يرازیب  نانآ  زا  وت  يوس  هب  ادخ و  بناج  هب  نم  ،و  تشک ار  وت  هک 

: وگب دوش و  هجوتم  ادهش  يوس  هب  ،و  ایب نوریب  تسا  مالّسلا 

نید ناراـی  يا  امـش  رب  مالـس  ، شنارادتـسود ادـخ و  ناگدـیزگرب  يا  امـش  رب  مالـس  ، شناقـشاع ادـخ و  ياـیلوا  يا  امــش  رب  مـالس 
ناـنز رورـس  همطاـف  ناراـی  يا  امـش  رب  مالـس  ، ناـنمؤم ریما  ناراـی  يا  امـش  رب  مالــس  ، ادـخ لوـسر  ناراـی  يا  امــش  رب  مالــس  ، ادـخ
يادف مردام  ردپ و  هّللا  دبع  ابا  نارای  يا  امش  رب  مالس  ، هاوخریخ ّیلو  نآ  یلع  نب  نسح  دّمحم  یبا  نارای  يا  امش  رب  مالـس  ، نایناهج

مهنم شاک  يا  ، دیدیسر یگرزب  يراگتسر  هب  ،و  دیدش نفد  نآ  رد  امش  هک  ینیمز  دش  هزیکاپ  ،و  دیدش هزیکاپ  ، امش
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لها و دوخ و  يارب  ،و  درگرب مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  يالاب  بناج  هب  هاگنآ.میدیسر  یم  يراگتسر  هب  امش  هارمه  ات  مدوب  امش  اب 
ّدر هدننک  تساوخرد  تساوخرد  ،و  هدننکاعد ياعد  هرهطم  ۀضور  نآ  رد  اریز  ، نک اعد  رایـسب  ، دوخ ناردارب  ردام و  ردـپ و  دالوا و 

.دوش یمن 

[ یبح ياعد  تیلوعجم  هدش و  هفاضا  ثراو  ترایز  هب  هچنآ  نایب  ]

بتک زا  هک  ، دشاب یم  یـسوط  خیـش  دجهتملا » حابـصم  » باتک شذخأم  تسا و  ثراو  ترایز  هب  بورعم  ، ترایز نیا  : دـیوگ ّفلؤم 
نامه ادهش  ترایز  نایاپ  ،و  مدرک لقن  فیرش  باتک  نامه  زا  ، هطساو نودب  ار  ترایز  نیا  نم  ، تساملع دزن  فورعم  ربتعم و  رایسب 

نانجلا یف  : دنا هدومن  رکذ  مکعم  زوفاف  زا  دعب  یـضعب  هک  ییاه  هفاضا  نیا  سپ  مکعم  زوفاف  مکعم  تنک  ینتیل  ایف  : دـش رکذ  هک  دوب 
یف نکی  مل  نم  یلع  مکعم و  رئاحلا  یف  ناک  نم  یلع  مالّسلا.اقیفر  کئلوا  نسح  نیحلاّصلا و  ءادهّـشلا و  نیقیدّصلا و  نیّیبّنلا و  عم 

....خلا مکعم  رئاحلا 

حـضاو غورد  دـنچ  نّمـضتم  تاـملک  نیا  هک  تسا  هدومرف  « ناـجرم ؤلؤل  » باـتک رد  اـم  خیـش.تسا  یفاـضا  يداـیز و  اـهنآ  یماـمت 
رازه دنچ  هک  ، هدـش فراعتم  عیاش و  نانچ  مالّـسلا  هیلع  ماما  ةدومرف  رب  ندوزفا  تراسج  ،و  تعدـب باکترا  تراسج  رب  هوالع  ، تسا

ناربمایپ فاـطم  بّرقم و  ناگتـشرف  رـضحم  مالّـسلا و  هیلع  نیـسحلا  هّللا  دـبع  یبا  رّونم  دـقرم  هاـگ  هصرع  رد  ، زور بش و  رد  هبترم 
باکترا غورد و  نیا  نتفگ  زا  ،و  دریگ یمن  داریا  ناگدنناوخ  نیا  هب  يدـحا  ،و  دوش یم  هدـناوخ  دـنلب  زاوآ  هب  مالّـسلا  مهیلع  لسرم 

،و دـننک یم  عمج  ماوع  زا  ناـنادان  هیعدا  تراـیز و  رد  هک  ییاـه  هعومجم  رد  ، تاـملک نیا  مک  مک  ،و  دـنک یمن  یهن  تیـصعم  نیا 
لقن نادان  نآ  ۀـعومجم  هب  ، نانادان نیا  هعومجم  زا  و.تسا  هدیـسر  پاچ  هب  هدرک و  ادـیپ  هار  ، دـنراذگ یم  نآ  يارب  یمـسا  یهاـگ 

ار اوران  ياهغورد  نآ  هک  مدـید  ار  يا  هبلط  يزور.تسا  هدـش  هبتـشم  رما  زین  بّالط  زا  یـضعب  رب  هک  هدیـسر  ییاج  هب  راک  ،و  هدـش
حیبـق يرـضحم  نینچ  رد  بیذاـکا  نینچ  مـلع  لـها  زا  : مـتفگ ، دـش نـم  تـفتلم  ، متـشاذگ شفتک  رب  تـسد  ، دـناوخ یم  ادهـش  يارب 
حاـتفم :» تـفگ ؟ باــتک مادــک  رد  مـتفگ  ، مدــید یباــتک  رد  : تـفگ ، هـن ، مـتفگ مدرک  بـجعت  ؟ هدــشن تـیاور  رگم  : تـفگ ؟ تـسین
دنتسم ،و  درامشب باتک  ار  ماوع  یضعب  يروآ  عمج  هک  ، دسر اجنیا  هب  شراک  یعالطا  یب  رد  یـسک  هکنیا  هچ  ، مدش تکاس  «، نانجلا

ماوع نتشاذگ  دوخ  لاح  هب  : تسا هدومرف  ،و  هداد لوط  ماقم  نیا  رد  ار  مالک  موحرم  خیش  سپس  ، تسین نتفگ  نخـس  لباق  ، دهد رارق 
نرق سیوا  لسغ  لثم  رصتخم  ياهتعدب  یئزج و  روما  نیا  لاثما  رد 
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ماقم رد  يدحا  هک  اهنآ  ریغ  ،و  دنیوگن نخـس  زور  رد  هک  تمـص  هزور  ،و  هدوب هیواعم  یقیقح  صلخم  عبات و  هک  ءادردلا  وبا  شآ  و 
ادخ نید  زا  هتسد  هتسد  ،و  دوش یم  ادیپ  يا  هزات  ماما  ربمایپ و  لاس  هام و  ره  رد  هک  ، تسا هدش  ترج  تراسج و  ببس  ، هدماینرب یهن 

بوخ ، تسا هاگآ  مدـقم  عرـش  قاذـم  هب  هک  گرزب  ملاع  نیا  شیامرف  رد  : دـیوگ ریقف  نیا.هماقم  عفر  همالک  یهتنا  ، دـنور یم  نوریب 
هب ، دناد یم  ار  راک  نیا  دسافم  لماک  روط  هب  وا  هچ  ، هدـش وا  لد  رد  ریگولگ  يا  هدـقع  گرزب و  یمغ  بلطم  نیا  هنوگچ  ، نک لّمأت 
هب راک  مرج  ،ال  دننک لمع  نآ  قفو  ینخس  نتـسناد  هب  ،و  دندنام هرهب  یب  مورحم و  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  مولع  زا  هک  نانآ  فالخ 
هنج ، نیمـالا دـلب  ، رئازلا حابـصم  ، عوبـسالا عاـمج  ، تاوعدـلا جـهم  ، لاـبقا ، دـجهتملا حابـصم  » نوچمه ییاـهباتک  هک  دـسر  یم  ییاـج 

«. داعملا داز  ، هفحت ، عیباسالا عیبر  ، سایقم ، حالفلا حاتفم  ، هیقاولا

هیّورم هربتعم  ياهاعد  زا  هک  ریجم  ياعد  رد  هک  ، دوش عیاش  هناقمحا  ياه  هعومجم  نیا  ،و  دوش روجهم  كورتم و  بتک  نیا  لاـثما  و 
يارب ، تسا لصف  دص  رب  لمتـشم  هک  نشوج  ياعد  رد  ،و  دنکن راکنا  یـسک  ،و  دننک دایز  كوفعب  هملک  نآ  عضوم  داتـشه  رد  ، تسا

ياهاعد همه  نیا  ندوب  اب  ،و  دـنیامن لعج  هعجفم  ترایز  ، هروثأم ترایز  همه  نیا  ندوب  اب  ،و  دـننک عضو  یتیـصاخ  کـی  یلـصف  ره 
یّبح ياـعد  ار  نآ  ماـن  ،و  دـننک لـعج  تدورب  لاـمک  رد  طـبر  یب  ییاـعد  ، هغیلب هحیـصف  تاـملک  هیلاـع و  نیماـضم  اـب  هیّورم  ربتعم 
هلمج زا.دننک  همیـسارس  ّریحتم و  ار  ناسنا  هک  دنیامن  عضو  نآ  يارب  تلیـضف  نادنچ  ،و  دـننک زان  ار  نآ  شرع  هرگنک  زا  ،و  دـنراذگ

نیا هک  يا  هدنب  ره  : دشاب هتفگ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا و  یّلص  ادخ  لوسر  هب  یلاعت  هناحبس و  قح  بناج  زا  لیئربج  ، هّللاب ذایعلا  هکنآ 
هدجـس تقو  چیه  ارم  ،و  هدـنارذگ تیـصعم  هب  ار  شرمع  ،و  دـشاب خزود  بجوتـسم  هچرگا  ، منکن باذـع  ار  وا  ، دراد دوخ  اب  ار  اعد 

داتفه باوث  ،و  دیهـش رازه  داتفه  باوث  ،و  دهاز رازه  داتفه  باوث  ،و  ربمغیپ رازه  داتفه  باوث  ار  هدنب  نآ  منک  تیانع  ،و  دشاب هدرکن 
باوث ،و  نابایب ياهگیر  قباطم  یباوث  ،و  هنـسرگ رازه  داتفه  ندرک  ریـس  باوث  ،و  هنهرب رازه  داتفه  ندناشوپ  باوث  ،و  رازگزامن رازه 
یـسوم ،و  هّللا حیبذ  لیعامـسا  ،و  هّللا لیلخ  میهاربا  هّللا و  حور  یـسیع  باوث  هانپ و  تلاسر  توبن  رهم  باوث  ،و  نیمز هعقب  رازه  داتفه 

مدآ ،و  هّللا یبن  بوقعی  ،و  هّللا میلک 
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اب ای  دـناوخب  ار  یّبح  راوگرزب  ياعد  نیا  هکره  دّـمحم  ای  ، ناگتـشرف رگید  لیئارزع و  لیفارـسا و  لیئاکیم و  لـیئربج و  ،و  هّللا یفص 
هدــنخ ضوـع  اـهنیا  ندینــش  زا  ناـسنا  ، تـسا راوازــس  و  !! خــلا...منک باذــع  ار  وا  هـک  مراد  مرــش  ،و  مزرماــیب ار  وا  ، درادرب دوـخ 

ملع لـها  زا  ناـشدوخ  دـندرک ، یم  خاسنتـسا  هک  اـهنآ  بلاـغ  هک  ، هدوـب مکحم  نقتم و  يا  هبترم  هـب  ، هعیـش ياـعد  ياهباتک.دـیرگب 
رد ، دوب یفالتخا  رگا  دندومن و  یم  حیحیصت  هلباقم و  هدوب  املع  هدش  حیحـصت  ملع و  لها  طخ  هب  هک  ییاه  هخـسن  يور  زا  ،و  دندوب

هخسن رد  ، دننک یم  هراشا  شا  هیشاح  رد  « ینامیا غّلب  و  ،» قالخالا مراکم  ياعد  رد  الثم  ، دندرک یم  هراشا  فالتخا  نآ  هب  شا  هیشاح 
،و تسا نینچ  نوکس  نبا  طخ  هب  هملک  نالف  الثم  ای  ، تسا ینامیا  غلبا  مهّللا  ناذاش  نبا  تیاور  رد  ،و  تسا ینامیاب  غلبا  سانشا و  نبا 
ار شفصو  هلمجلا  یف  هک  هدش  حاتفم  باتک  هب  رصحنم  هک  ، هدیسر ییاج  هب  اعد  ربتعم  ياهباتک  راک  نینچمه  ،و  نینچ دیهش  طخ  هب 
،و راـبخا ،و  ثیدـح هب  ملع  لـها  ییاـنتعا  یب  زا  زج  ، تسین نیا  ،و  هدـش مجع  برع و  صاوخ و  ماوع و  عجرم  باـتک  نیا  ،و  يدـینش
زا هک  نانآ  ] ناعاّضو هسیسد  ،و  تافاضا ،و  اهتعدب نیا  لاثما  زا  ندرکن  یهن  راهطا و  تیب  لها  ياهقف  املع و  بتک  هب  ندومنن  عوجر 
یب تافّرـصت  زا  ،و  نالهاان زا  نتفرگن  ولج  ،و  نالهاج فیرحت  ]و  دـندنب یم  ماـما  ربماـیپ و  هب  ،و  دـننک یم  ثیدـح  لـعج  دوخ  شیپ 

هعومجم ،و  هتـشگ عارتخا  اهتاولـص  اه و  هعجفم  اهترایز و  ،و  هدـش قیفلت  اه  هقیلـس  قفاوم  اهاعد  هک  هدیـسر  ییاج  هب  راک  ات  ، نادرخ
،و هدیسر بتک  ریاس  هب  ، هدرک تیارـس  مک  مک  ،و  هتـشگ دلوتم  اهحاتفم  هّچب  ،و  هدش پاچ  یبالق  یگتخاس و  ياهاعد  زا  رایـسب  ياه 

یتافّرصت دوخ  یقیلـس  هب  ، نآ ناطاّطخ  زا  یـضعب  ، دنا هدرک  عبط  هزات  ار  رقحا  نیا  لامآلا  یهتنم  باتک  الثم.تسا  هتفای  جاور  عیاش و 
هداـتفا راـک  زا  وا  تسد  ود  ره  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ياـعد  زا  : هتـشون نوعلم  رـسی  نب  کـلام  لاوحا  رد  هلمج  زا  ، هدومن نآ  رد 

نیا رب  ،و  هّلل دمحلا  دیکچ  یم  اهنآ  زا  نوخ  ناتسمز  رد  ، هّلل دمحلا  دیدرگ  یم  کشخ  بوچ  ود  دننامه  ناتـسبات  رد  ، هّلل دمحلا  ، دوب
هدرک ترابع  وزج  دوخ  ۀقیلـس  قفاوم  بتاک  ار  « هّلل دـمحلا  » ظفل راهچ  ، تراـبع رطـس  ود  نیا  رد  هّلل  دـمحلا  دوب  لآـم  نارـسخ  لاـح 

،و مناخ بنیز  هک  ، هدرک هفاضا  مناخ  ظفل  دوخ  ۀقیلس  هب  ، موثلک ّما  ای  بنیز  بانج  مان  زا  سپ  باتک  عضاوم  زا  یضعب  رد  زین  ،و  تسا
تلع هب  ، هتـشاد نمـشد  نوچ  ار  هبطحق  نب  دـیمح  بتاک  ،و  دوش لیلجت  تارّدـخم  نآ  زا  هکنآ  رطاـخ  هب  ، دوش هتفگ  مناـخ  موثلک  ّما 

وا يدب 
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هّللا دبع  هدید  حالـص  ار  ّهبر  دبع  ،و  هدرک تشاددای  نآ  لدـب  هخـسن  ناونع  هب  ار  هبطحق  هدومن  طایتحا  یلو  ، هتـشون هبحق  نب  دـیمح 
رد اـت  ،و  هتـسناد طـلغ  ار  هملـس  ّما  ،و  هتـشون میج  هب  ، هدوـب باـتک  ياـجک  ره  رد  ، تسا هطقن  یب  ءاـح  هک  ار  سیق  نب  رحز  ،و  هتـشون

: دوب زیچ  ود  اجنیا  رد  بلطم  نیا  رکذ  زا  مضرغ  ، کلذ ریغ  یلا  ، هدرک هملسلا  ما  ما  هدوب  شناکما 

نآ هک  یلاحرد  ، هدرک ضرف  صقن  ار  شفالخ  ،و  هتـسناد لاـمک  ار  نآ  ، هدرک دوخ  ۀقیلـس  هب  صخـش  نیا  هک  یتافرـصت  هکنآ  یکی 
رد ینادان  لهج و  يور  زا  ام  هک  ییاهزیچ  هب  مینک  سایق  اـجنیا  زا  نیارباـنب  ، تسا هدـش  ناـصقن  ثعاـب  هتـسناد  لاـمک  وا  هک  يزیچ 

اهزیچ نامه  هک  مینادـب  مینک  یم  ضرف  لامک  ار  نآ  ،و  مییامن یم  تافرـصت  ضعب  دوخ  صقان  ۀقیلـس  هب  ای  ، مینک یم  لخاد  اـهاعد 
هلخادم باب  نیا  رد  هجو  چیه  هب  ام  هک  ، تسا هتـسیاش  سپ  ، دوب دهاوخ  ترایز  ای  ، اهاعد نآ  يرابتعا  یب  ،و  ناصقن ببـس  شلها  دزن 
هاـگره ددرگ  مولعم  هک  دوب  نآ  مضرغ  رگید  ،و  مینکن یّطخت  نآ  زا  هدرک و  راـتفر  ناـمه  هب  ، دـنداد لـمعلا  روتـسد  هچره  ،و  مینکن
ياهباتک هب  و  دندرک ، هچ  اه  هخسن  ریاس  اب  سپ  ، دننک راتفر  هنوگ  نیا  نآ  اب  ، دشاب وا  نابهگن  ،و  رضاح ،و  هدنز شفلؤم  هک  يا  هخسن 

،و هدیسر نف  نآ  ياملع  زا  يا  هقث  رظن  هب  ،و  دشاب فورعم  ياملع  روهشم  تافّنصم  زا  هک  یباتک  رگم  ؟ تسا دامتعا  هچ  رگید  یپاچ 
هک تسا  هدش  تیاور  نمحرلا  دـبع  نب  سنوی  مالّـسلا  مهیلع  همئا  باحـصا  رد  نیـشیپ  هیقف  ، لیلج ۀـقث  لاح  رد.دـشاب  هدومرف  اضما 

ترـضح ، دـناسر يرگـسع  ترـضح  كرابم  رظن  هب  ار  باتک  نآ  يرفعج  مشاه  وبا  بانج  ، دوب هتـشون  زور  هنابـش  لامعا  رد  یباتک 
ناردپ نید  نم و  نید  نیا  هّلک  ّقحلا  وه  هّلک و  یئابا  نید  ینید و  اذه  : دومرف نآ  زا  سپ  ، دومن یسررب  تقد  هب  هعلاطم و  ار  نآ  مامت 

بانج تناید  تلالج و  تهاقف و  ملع و  ترثک  رب  هکنآ  اب  ، يرفعج مشاـه  وبا  هک  نک  ظـحالم  ، دـشاب یم  قح  شماـمت  ،و  تسا نم 
زا هدـش  تیاور  زین  و.دـیناسر  دوخ  ماما  كرابم  رظن  هب  ار  نآ  هکنآ  ات  ، هدرکن اـفتکا  وا  باـتک  هب  ندرک  لـمع  رد  ، هدوب عّلطم  سنوی 

مالّـسلا هیلع  يرگـسع  نسح  ماـما  تمدـخ  هرماـس  رد  ، هدوـب عرو  حالـص و  قدـص و  هب  فورعم  يدرم  هـک  یتاره  یناجنـش  قروـب 
رد مهاوخ  یم  ، موش تیادف  : تفگ داد و  ترـضح  نآ  هب  ار  يروباشین  ناذاش  نب  لضف  ردقلا  لیلج  خیـش  « هلیل موی و  » باتک ،و  دیـسر

: دومرف ترضح  ، ینک هظحالم  ار  نآ  قرو  قرو  ،و  ییامرف رظن  باتک  نیا 

نیا اب  رقحا  نیا  و.کلذ  ریغ  یلا  ینک  لمع  نآ  هب  تسا  هتسیاش  تسا و  حیحص  باتک  نیا  هب  لمعت  نا  یغبنی  حیحص  اذه 
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هک مدرک  رایسب  شـشوک  یعـس و  تجح  مامتا  يارب  ، متـسناد یم  ورما  نیا  لاثما  رد  ار  ناشمامتها  مدع  ،و  نامز نیا  مدرم  قاذم  هک 
هب ددرگ و  هضرع  يددـعتم  ياه  هخـسن  رب  ،و  دوش لقن  لصا  ياه  هخـسن  زا  ، ناـکمالا یتح  باـتک  نیا  رد  لوقنم  تاراـیز  اـهاعد و 

نابتاک و هکنآ  طرـش  هب  ، هّللا ءاش  نا  دنک  لمع  نانیمطا  يور  زا  نآ  هب  لماع  ات  ، میامن نآ  حیحـصت  دـیآ  رب  هدـهع  زا  هک  يا  هزادـنا 
میحرلا دـبع  زا  هّللا  همحر  ینیلک  خیـش.دنراذگ  رانک  ار  وخ  ياه  هقیلـس  عارتخا و  ، ناگدـنناوخ ،و  دـنیامنن فرـصت  نآ  رد  ، ناخـسان

هدرک عارتـخا  ییاـعد  دوـخ  شیپ  زا  نـم  ، موـش تیادـف  : درک ضرع  ،و  دیـسر مالّـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما  تمدـخ  : هدرک لـقن  ریـصق 
ار شا  هدرک  عمج  ياعد  ، دادن هزاجا  ،و  نکم لقن  نم  يارب  ،و  راذگ رانک  ار  نآ  ینعی  ، راذـگب دوخ  عارتخا  زا  ارم  : دومرف ترـضح  ، ما

ماما : هدرک تیاور  نانـس  نب  هّللا  دـبع  زا  هّللا  همحر  قودـص  خیـش.دومرف  تیانع  یلمعلا  روتـسد  وا  يارب  ترـضح  دوخ  دـنک و  لقن 
رگ و تیاده  ياوشیپ  امنهار و  هناشن و  نودب  دینام  یم  سپ  ، دسر یم  يا  ههبـش  امـش  هب  يدوز  نیمه  هب  : دومرف مالّـسلا  هیلع  قداص 

: ییوگ یم  : دومرف ؟ تسا هنوگچ  قیرغ  ياعد  : متفگ ، دناوخب ار  قیرغ  ياعد  هک  یسک  رگم  دبای  یمن  تاجن  هبش  نآ  رد 

هدـید اهلد و  ةدـننک  ور  ریز و  يا  : متفگ سپ.نک  اجرب  اپ  تنید  رب  ار  ملد  ، اهلد ةدـننکوروریز  يا  ، نابرهم يا  ، هدنـشخب يا  ، ادـخ يا 
ای : وگب میوگ  یم  نم  هک  نانچ  یلو  ، تسا راصبا  بولق و  ّبلقم  ّلج  ّزع و  يادـخ  : دومرف ترـضح.نک  اجرب  اـپ  تنید  رب  ار  ملد  ، اـه

یـضعب ، دوخ ۀقیلـس  هب  اهاعد  رد  هک  یناسک  يرادـیب  يارب  ، فیرـش ثیدـح  ود  نیا  رد  لـمأت  کـنید  یلع  یبلق  ّتبث  بولقلا  ّبلقم 
.مصاعلا هّللا  ،و  تسا یفاک  دنیامن  یم  تافّرصت  يا  هراپ  ،و  دننک یم  دایز  ار  تاملک 

مالّسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  سابع  ترضح  ترایز  رد  : مود شخب 

يدرک دصق  هاگره  : هدومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  : هدرک تیاور  یلامث  هزمح  وبا  زا  ربتعم  دنـس  هب  یمق  هیولوق  نب  رفعج  ، لجا خیش 
یتسیا یم  هضور  رد  رب  ، تسا ریاح  ربارب  تارف  رانک  رد  هک  ینک  ترایز  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  نب  ساّبع  ربق  هک 
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ناقیّدـص و نادیهـش و  ۀـمه  ،و  شا هتـسیاش  ناگدـنب  ،و  شلـسرم ناربماـیپ  ،و  شبّرقم ناگتـشرف  مالـس  ادـخ و  مالــس  : ییوـگ یم  و 
میلست و هب  تترضح  يارب  مهد  یم  تداهـش  ، نانمؤم ریما  دنزرف  يا  داب  وت  رب  دور  یم  دیآ و  یم  هچنآ  رد  هزیکاپ  كاپ و  ياهدورد 
،و اناد يامنهار  ،و  هدیزگرب ةدازدنزرف  و  (، داب شنادـناخ  وا و  رب  ادـخ  دورد  ) لسرم ربمایپ  راگدای  يارب  ، یهاوخریخ ،و  افو قیدـصت و 

دهد تیازج  ( ناشیا رب  ادخ  دورد  ) نیـسح نسح و  نانمؤم و  ریما  ربمایپ و  بناج  زا  ادخ  ، هداز تراغ  ةدیدمتـس  ،و  رگ غیلبت  نیـشناج 
یماجنارـس وکین  هچ  سپ  يدومن  يرای  ،و  یتشاذگ ادـخ  باسح  هب  اهنت  ار  شیوخ  راک  يدرک و  ربص  هک  نیا  رطاخ  هب  ازج  نیرترب 

کبـس ار  تتمرح  ،و  تّقح هب  دوب  لهاج  هک  ار  یـسک  دـنک  تنعل  ،و  تشک هک  ار  یـسک  دـنک  دـنک  تنعل  ادـخ.ترخآ  هناخ  تسا 
هدعو هب  ادخ  ،و  يدش هتشک  هنامولظم  وت  هک  مهد  یم  تداهـش  ، دش هدرپ  تارف  بآ  وت و  نیب  هک  ار  یـسک  دنک  تنعل  ادخ  ،و  درمش

دوخ ،و  تسامش وریپ  میلست و  ملد  میامش  رضحم  هب  دراد  نانمؤم  ریما  دنزرف  يا  مدمآ  وت  يوس  هب  ، دنک یم  افو  هداد  امـش  هب  هک  يا 
اب هن  امـش  اب  اهنت  میامـش  اب  سپ  ، تسا ناگدننک  مکح  نیرتهب  وا  ،و  دنک مکح  ادخ  ات  ، تساّیهم امـش  يارب  ما  يرای  ، میامـش وریپ  زین 
هک ار  یتّما  دشکب  ادخ  ، مرفاک دنتشک  ار  رامش  ،و  دندرک تفلاخم  امش  اب  هک  نانآ  هب  ،و  نمؤم ناتتشگزاب  امش و  هب  نم  ، امـش نمـشد 

.دنتشک ناشیاهنابز  اهتسد و  اب  ار  امش 

: وگب نابسچب و  حیرض  هب  ار  دوخ  ،و  وش هضور  دراو  سپس 
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ادخ تمحر  مالس و  (، داب نانآ  رب  ادخ  دورد  ) نیسح نسح و  نانمؤم و  ریما  ،و  ادخ لوسر  ادخ و  ربنامرف  ۀتسیاش  ةدنب  يا  وت  رب  مالس 
یتفر يریـسم  نامه  هب  وت  هک  ، مریگ یم  دهاش  ار  ادـخ  مهد و  یم  تداهـش  ، وت نت  ناور و  رب  وت  رب  شناوضر  ترفغم و  تاکرب و  و 

،و ادخ نانمـشد  اب  هزرابم  رد  ، ادخ يارب  ناهاوخریخ  ،و  ادخ هار  رد  نادهاجم  نآ  ، دنتـشذگ ایند  زا  هار  نآ  رد  ،و  دـنتفر ردـب  لها  هک 
،و شاداپ نیرت  لماک  ،و  نیرتشیب نیرترب و  هب  ، دـهد تشاداپ  ادـخ  ، شناقـشاع زا  ناگدـننک  عافد  نآ  ، شیایلوا يرای  رد  نارگ  شالت 

یم تداهـش  درک  تعاطا  رما  نایلاو  زا  ،و  دومن تباجا  ار  شتوعد  ،و  درک افو  وا  تعیب  هب  هک  ناـنآ  زا  یکی  ، شاداـپ نیرت  هدـننکافو 
حاورا رانک  رد  ار  تحور  دزیگنارب و  نادیهش  ةرمز  رد  ار  وت  ادخ  ، يداد ماجنا  ار  شالت  تیاهن  ،و  يدیشوک یهاوخریخ  رد  هک  ، مهد

نیرتالاب رد  ار  تمان  ،و  دـیامن ینازرا  ار  اه  هفرغ  نیرترب  ،و  دـنک اطع  وت  هب  ار  لزنم  نیرت  عیـسو  شتـشهب  زا  ،و  دـهد رارق  ناـتخبکین 
وت هک  مهد  یم  تداهش  ، دنتسه یناقیفر  بوخ  اهنآ  ، دیامن روحـشم  ناگتـسیاش  ادهـش و  ناقیّدص و  ناربمایپ و  اب  ،و  درب الاب  تاجرد 
ادخ سپ  ناربمایپ  زا  يوریپ  ،و  ناگتـسیاش زا  يوریپ  لاح  رد  ، یتفر ایند  زا  تراک  زا  یهاگآ  رب  ،و  يداتـسیان زاب  ،و  يدـیزرون یتسس 

.تسا نانابرهم  نیرت  نابرهم  وا  هک  دروآ  درگ  نانتورف  ياهاگیاج  رد  شیایلوا  دوخ و  لوسر  ام و  نیب 

« بیذهت » رد خیش  هک  نانچ  ، یناوخب هلبق  فرط  هب  ، ربق رس  تشپ  ، ار ترایز  نیا  تسا  بوخ  : دیوگ فلؤم 
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دبعلا اهّیا  کیلع  مالّـسلا  يا  هلبق  بناج  هب  ور  هک  یلاحرد  وگب  نینچ  ،و  زادنایب ربق  هب  ور  اب  ار  دوخ  و.وش  دراو  سپـس  : هدومرف نینچ 
دـیفم و خیـش  سوواط و  نبا  دیـس  یلو  ، دـش رکذ  هک  دوب  نیمه  ، روکذـم تیاور  قفاوم  مشاه  ینب  رمق  تراـیز  هک  نادـب  حـلاّصلا و 

اجب زامن  یهاوخ  هچره  نآ  زا  دـعب  ،و  ناوخب زامن  تعکر  ود  ،و  ورب رـس  ـالاب  تمـس  هب  هک  دـنا  هدومرف  تراـیز  نیا  زا  سپ  نارگید 
هاگترایز ،و  مّرکم ناکم  نیا  رد  ،و  دّمحم نادناخ  دّـمحم و  رب  تسرف  دورد  ایادـخ  : وگب زامن  زا  سپ  ناوخب و  ار  ادـخ  رایـسب  ،و  روآ

هن ،و  یهد افـش  هکنآ  زج  يرامیب  هن  ،و  ییامن فرطرب  هکنآ  زج  یهودـنا  هن  ،و  يزرماـیب هکنآ  زج  راذـگم  یهاـنگ  نم  يارب  ، گرزب
،و يروآ درگ  هکنآ  زج  یگدنکارپ  هن  ،و  یهد ینمیا  هکنآ  زج  یـسرت  هن  ،و  ینارتسگب هکنآ  زج  یقزر  هن  ،و  یناشوپب هکنآ  زج  یبیع 

نآ رد  ار  وـت  هک  ، ترخآ اـیند و  ياـهتجاح  زا  یتجاـح  هن  ،و  ییاـمن کـیدزن  ار  شرادـید  ینک و  ظـفح  هکنآ  زج  يرظن  زا  رود  هـن 
ياـهاپ دزن  ،و  درگزاـب حیرـض  بناـج  هب  دـعب.نانابرهم  نیرت  ناـبرهم  يا  ، يروآرب هکنآ  زج  تـسا  تحلـصم  نآ  رد  ارم  تیاـضر و 

يا وت  رب  مالس  ، نانیـشناج رورـس  دنزرف  يا  وت  رب  مالـس  ، نانمؤم ریما  دنزرف  سابعلا  لضفلا  ابا  يا  وت  رب  مالـس  : وگب تسیاب و  كرابم 
رب ناشنیرتطایتحااب  ،و  ادخ نید  هب  يدنب  ياپ  رد  ناشنیرتراوتسا  نامیا و  رد  ناشنیرت  شیپ  ،و  ندروآ مالسا  رد  تما  رفن  نیلوا  دنزرف 

ادـخ ، يدوب يدردـمه  ردارب  بوخ  هچ  سپ  ، يدومن یهاوخریخ  تردارب  شلوسر و  ادـخ و  يارب  وـت  هک  مهد  یم  تداهـش  ، مالـسا
لالح ار  وت  ياهتمرح  هک  ار  یتما  دنک  تنعل  ،و  تشاد اور  متـس  وت  هب  هک  ار  یتما  دـنک  تنعل  ،و  تشک ار  وت  هک  ار  یتما  دـنک  تنعل 

،و يدوب شردارب  زا  هدننک  عافد  ردارب  هدنهد و  يرای  ، یماح رگداهج  ، هدننکربص وکین  هچ  سپ  ، دیرد ار  مالسا  مارتحا  ةدرپ  ،و  درمش
هب نارگید  هچنآ  هب  دنمقالع  ،و  شراگدرورپ تعاط  هدنهد  خساپ 
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قحلم تـمعنرپ  ياهتـشهب  رد  ، تناردـپ ۀـجرد  هـب  ار  وـت  ادـخ  ،و  تساـبیز شیاتـس  ،و  گرزب شاداـپ  ناـمه  هـک  ، دـندش تـبغر  یب 
مهاوخ یم  وت  زا  سپ  ، تناوارف ناسحا  ،و  تشزرمآ هب  دیما  ،و  تشاداپ رد  تبغر  رطاخ  هب  مدش  تیایلوا  ترایز  ضرتعم  ایادخ.درک 
رارقرب ناـنآ  رطاـخ  هب  ار  ما  یگدـنز  ییاـمن و  داـیز  ناـشیا  رطاـخ  هب  ار  ما  يزور  ،و  یتـسرف دورد  شکاـپ  نادـناخ  دّـمحم و  رب  هک 
یناسک زا  ییامن و  هارمه  تمارک  لها  هورگ  اب  ارم  ،و  ییامرف دنـسپلد  ار  متایح  ،و  یهد رارق  لوبقم  ناـنآ  قح  هب  ار  متراـیز  ،و  يراد

،و ناهانگ شزرمآ  بجوتـسم  هک  یلاحرد  ، دـندرگ یمزاب  باـیماک  راگتـسر و  تناقـشاع  ياـه  هاـگترایز  تراـیز  زا  هک  یهد  رارق 
.یشزرمآ اورپ و  لها  وت  یتسار  هب  ، دشاب هدش  اهیراتفرگ  ندش  فرطرب  ،و  اهبیع ندیشوپ 

مه املع  ،و  تسا یلامث  هزمح  وبا  تیاور  رد  هک  ار  تالمج  نیا  ،و  ورب فیرـش  ربق  دزن  هب  ، ینک عادو  ار  ترـضح  نآ  یهاوخب  نوچ 
لوسر و ادخ و  هب  میدروآ  نامیا  ، متـسرف یم  مالـس  وت  رب  ،و  مأوت تیاعر  راتـساوخ  مراپـس و  یم  ادـخ  هب  ار  وت  : وگب دـنا  هدرک  رکذ 

ربق ترایز  زا  نم  دـهع  رخآ  ار  نآ  ادـخ  ، سیونب ثداوح  نیا  ناهاوگ  اب  ار  ام  ایادـخ  ، دروآ ادـخ  شیپ  زا  ربمایپ  هچنآ  هب  ،و  شباـتک
اب ارم  ،و  امرف نم  يزور  يراد  یم  ما  هدنز  ات  هراومه  ار  شترایز  ،و  هدم رارق  ( داب شنادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  ) تلوسر ردارب  دـنزرف 

نادـناخ دّـمحم و  رب  ایادـخ.نک  داجیا  ییاسانـش  تیاـیلوا  لوسر و  وا و  نم و  ناـیم  ،و  نادرگ روشحم  تشهب  رد  شناردـپ  اـب  وا و 
نانمؤم ریما  تیالو  ،و  تربمایپ هب  تبسن  رواب  ،و  دوخ هب  نامیا  ۀیاپ  رب  ، ناریمب ارم  ،و  تسرف دورد  دّمحم 
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رب ادخ  دورد  ،و  مدونشخ رما  نیا  هب  انامه  مراگدرورپ  يا  نم  هک  ، ناشنانمـشد زا  يرازیب  )و  داب نانآ  رب  دورد  ) شنادنزرف زا  ناماما  و 
یهاوخ یم  هک  ار  ییاعد  ره  اهاعد  زا  ،و  نک اعد  ناناملسم  نانمؤم و  ردام و  ردپ و  يارب  ،و  دوخ يارب  سپ.دّمحم  نادناخ  دّمحم و 

.نک رایتخا 

مالّسلا هیلع  سابع  دنک  تمحر  ادخ  : هدش تیاور  تسا  نیا  شلصاح  هچنآ  مالّسلا  هیلع  داجـس  ترـضح  زا  يربخ  رد  : دیوگ ّفلؤم 
ادـج ندـب  زا  ار  شتـسد  ود  وا  يرای  هار  رد  هک  نیا  ات  ، دومن ترـضح  نآ  يادـف  ار  شناج  ،و  درک راثیا  دوخ  ردارب  هب  تبـسن  هک  ار 

ناگتـشرف هارمه  لاب  ود  نآ  اب  بلاط  یبا  نب  رفعج  دننام  هک  ، دومرف تیانع  بانج  نآ  هب  لاب  ود  وا  تسد  ود  ياج  هب  ادخ  دـندرک و 
يوزرآ ار  نادیهش  مامت  ،و  تسادهـش ۀمه  هطبغ  دروم  هک  تسا  یماقم  ادخ  دزن  تمایق  رد  سابع  يارب  ،و  دنک یم  زاورپ  تشهب  رد 

هـس وا و  متام  رد  ترـضح  نآ  ردام  نینبلا  ّما  ،و  دوب هلاس  راهچ  یـس و  تداهـش  ماگنه  هب  مشاه  ینب  رمق  : هدـش تیاور  ، تسوا ماـقم 
نتـسیرگ ، دش یم  نایرگ  تشذـگ  یم  اجنآ  زا  یـصخش  ره  هک  ، درک یم  هیرگ  هبدـن و  نانچ  تفر و  یم  عیقب  هب  سابع  رگید  ردارب 

رثا زا  ، درک یم  روبع  نینبلا  ّما  متاـم  رب  نوچ  ، دوب تّوبن  نادـناخ  نانمـشد  نیرتـگرزب  زا  هک  مکح  نب  ناورم  ، تسین یبـجع  ناتـسود 
: تسا هدش  لقن  شنارسپ  رگید  مشاه و  ینب  رمق  ۀیثرم  رد  نینبلا  ّما  زا  راعشا  نیا  درک و  یم  هیرگ  وا  ۀیرگ 

ما هدش  رادربخ  دوب * وا  لابند  يراد  لای  ریـش  ره  ردیح  نادنزرف  زا  *و  هیامورف ياه  هدوت  رب  درک  یم  هلمح  يدـید  ار  سابع  هک  يا 
هدیمخ ار  شرـس  دومع  تبرـض  هک  ما  هچب  ریـش  رب  نم  رب  ياو  * دوب تسد  هدیرب  هک  یلاحرد  هدش  دراو  تبرـض  مدنزرف  رـس  هب  هک 

: تسوا زا  زین  دوش و  کیدزن  وت  هب  تسناوت  یمن  یسک  دوب  تتسد  رد  تریشمش  رگا  درک *

* يزادنا یم  ما  هشیب  ناریش  دای  هب  ارم  هک  * ناوخم نارسپ  ردام  رگید  ارم  وت  رب  ياو 
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هدیرب اب  هک  * اهیدنلب ناسکرک  دننام  رـسپ  راهچ  تسین * ینارـسپ  نم  يارب  زورما  اما  * موش یم  هدـناوخ  نانآ  هب  هک  ، دوب ینارـسپ  ارم 
كاخ هب  حورجم  نت  اب  نانآ  همه  * دنتشاد هزیتس  ناشیاهرکیپ  رب  اه  هزین  دنتسویپ * گرم  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  تایح  گر  ندش 

دوب هدش  هدیرب  مسابع  تسد  هک  نیا  * دنداد ربخ  هک  تسا  نانچ  نآ  متسناد  یم  شاک  يا  دنداتفا *

مالّسلا هیلع  نیسحلا  هّللا  دبع  وبا  ترضح  هصوصخم  تارایز  رد  : موس شخب 

هراشا

: تسا ترایز  دنچ  نآ  و 

نابعش ۀمین  نآ و  ۀمین  بجر و  لوا  ترایز  : لوا

ار وا  یلاعت  قح  هتبلا.دنک  ترایز  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  بجر  هام  لوا  زور  رد  هکره  : هدش تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
ترایز ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  تسا  رتهب  تقو  مادک  رد  ، دیسرپ مالّسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  : هدش لقن  رـصن  یبا  نبا  زا  ، دزرمایب

زور يارب  دوش  یم  رکذ  هک  ترایز  نیا  : دنا هتفگ  سوواط  نبا  دّیـس  دیفم و  خیـش.نابعش  ۀـمین  بجر و  ۀـمین  رد  : دومرف ناشیا  ، مینک
سپ.هدوزفا نآ  رب  ، ار نابعش  ۀمین  زور  بجر و  ۀمین  زور  بش و  بجر و  لوا  بش  دیهـش  یلو  ، تسا نابعـش  ۀمین  بش  بجر و  لوا 

هّللا دـبع  وبا  یتساوخ  تاقوا  نیا  رد  هاگره  : تسا نینچ  ترایز  نیا  تیفیک.تسا  تقو  شـش  يارب  ترایز  نیا  ، دیهـش هدومرف  رب  انب 
هلبق فرط  هب  ترضح  نآ  هاگراب  رد  رب  شوپب و  ار  دوخ  ياه  هماج  نیرت  هزیکاپ  و.ینک  لسغ.ینک  ترایز  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا 
ماما رب  همطاف و  ترضح  رب  مالّسلا و  هیلع  نانمؤم  ریما  رب  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا و  یّلص  ادخ  لوسر  بانج  رب  نک  مالـس  تسیاب و 

ناراوگرزب نیا  رب  ندرک  مالس  ّتیفیک  ، هفرع ترایز  لوخد  نذا  رد  نیا  زا  سپ  ، مالّسلا مهیلع  ناماما  رگید  رب  نیسح و  ماما  نسح و 
: ناوخب هاگنآ  ربکا  هّللا  : وگب هبترم  دص  تسیاب و  سّدقم  حیرض  دزن  ،و  وش دراو  سپس  [، ۀحفص 698 ] دمآ دهاوخ 

وت رب  مالس  ، ناربمایپ متاخ  دنزرف  يا  وت  رب  مالس  ، ادخ لوسر  دنزرف  يا  وت  رب  مالس 
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رب مالس  ، یلع نب  نیسح  يا  وت  رب  مالس  ، هّللا دبع  ابا  يا  وت  رب  مالـس  ، نانیـشناج ياقآ  دنزرف  يا  وت  رب  مالـس  ، نالوسر ياقآ  دنزرف  يا 
دنزرف ،و  ادـخ ةدـیزگرب  يا  وت  رب  مالـس  ، ادـخ ّیلو  دـنزرف  ادـخ و  ّیلو  يا  وت  رب  مالـس  نایناهج  ناوناـب  رورـس  همطاـف  دـنزرف  يا  وت 

يا وت  رب  مالـس  ، ادخ بیبح  دنزرف  ادخ و  بیبح  يا  وت  رب  مالـس  ، ادـخ تّجح  دـنزرف  ادـخ و  تّجح  يا  وت  رب  مالـس  ، ادـخ ةدـیزگرب 
رب مالس  ، روبز لیجنا و  تاروت و  ثراو  يا  وت  رب  مالس  ، هتشون رب  باتک  راد  هنازخ  يا  وت  رب  مالـس  ، ادخ ةدنیامن  دنزرف  ادخ و  ةدنیامن 

راـگدرورپ تـمکح  ةزاورد  نـیا  وـت  رب  مالـس  ، نـید نوتـس  يا  وـت  رب  مالــس  ، نآرق فـیدرمه  يا  وـت  مالــس  ، ناـمحر نـیما  يا  وـت 
ملع راد  هنازخ  يا  وـت  رب  مالـس  هدوـب  ناـنمیا  زا  ، دـش دراو  نآ  رب  هـکره  هـک  ، ناـهانگ يزیرورف  هزاورد و  يا  وـت  رب  مالـس  ، ناـیناهج

هک یحاورا  رب  وت و  رب  مالس  ، مولظم ياهنت  يا  ،و  ادخ نوخ  دنزرف  ادخ و  نوخ  يا  وت  رب  مالس  ، ادخ زار  هاگیاج  يا  وت  رب  مالـس  ، ادخ
ۀمه ام و  رب  تتبیـصم  هنیآ  ره  هّللا  دبع  ابا  يا  تیادف  هب  مناج  ردام و  ردپ و  ، دـنتخادنا راب  تهاگراب  هب  دـندمآ و  دورف  تهاگرد  هب 
ناینب تیب  لها  امـش  رب  ار  یتلادع  یلو  متـس  ساسا  هک  ار  یتّما  دنک  تنعل  ادـخ  ، هتـشگ هتـسجرب  تیازع  هدـش و  گرزب  مالـسا  لها 

ناتیاه هبترم  زا  ،و  درک رود  ناتماقم  زا  ار  امش  هک  ار  یتما  دنک  تنعل  ادخ  ، داهن
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ياهفقـس امـش  ياهنوخ  رطاخ  هب  هنیآ  ره  ، هّللا دبع  ابا  يا  تیادف  هب  مناج  ردام و  ردپ و  ، دومن رانکرب  دوب  هدـیچ  امـش  يارب  ادـخ  هک 
هب ، وت رب  ادـخ  دورد  ، تسیرگ امـش  رب  ایرد  یکـشخ و  ،و  تشهب نانکاس  نیمز و  نامـسآ و  ،و  داتفا هزرل  هب  قیالخ  ياهداهن  اب  ، شرع
ره دادن  ار  تخساپ  ، تنتساوخ يرای  تقو  منابز  ،و  تا هثاغتسا  ماگنه  مندب  رگا  ، ادخ ةدنناوخ  کّیبل  ، تسادخ ملاع  رد  هچنآ  ةرامش 

یهاوگ ، تسا یندـش  ماجنا  یتسار  هب  ام  راگدرورپ  هدـعو  هک  ام  راگدرورپ  تسا  هّزنم  ، داد ار  تخـساپ  ممـشچ  شوگ و  لد و  هنیآ 
،و دش كاپ  وت  ۀلیـسو  هب  اهرهـش  يدش و  كاپ  ، هتـشگ كاپ  هزیکاپ و  كاپ و  لسن  زا  ، يا هدش  كاپ  هزیکاپ  كاپ و  وت  هک  مهد  یم 

نآ هب  يدرک  توعد  ،و  يدومن داد  لدع و  هب  رما  وت  هک  مهد  یم  یهاوگ  ، تمرح دش  كاپ  ،و  یتسه نآ  رد  وت  هک  ینیمز  دش  كاپ 
نیمز رد  ادـخ  نوخ  وت  ،و  یتـفگ تسار  يدرک  توعد  نآ  يوس  هب  هچنآ  رد  ، يا هشیپ  تسار  وگتـسار و  وـت  هنیآ  ره  ،و  تقیقح ود 

،و نانمؤم ریما  تردپ  ،و  ادخ لوسر  تّدج  ،و  ادخ بناج  زا  يدـناسر  یبوخ  هب  دوب  تا  هفیظو  هچنآ  هک  مهد  یم  تداهـش  ،و  یتسه
ادخ ، دیـسررد ار  وت  گرم  ات  يدومن  یگدنب  ۀـناصلخم  ار  ادـخ  ،و  يدرک داهج  ادـخ  هار  رد  ،و  يدومن یهاوخریخ  نسح و  تردارب 

دورد ،و  تسرف دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  ایادخ  ، وت رب  ادخ  لماک  مالس  دورد و  ، ناریگ یـشیپ  تشاداپ  نیرتهب  ، دهد تشاداپ 
دور الاب  هک  ، كرابم ، هدـنیازف يدورد  ، اهیتحران اه و  هودـنا  راچد  اهکـشا و  ۀتـشک  ، دیـشر دیهـش و  نیـسح  ، مولظم نیـسح  رب  تسرف 

نیرترب ، شماجنا ددرگن  يرپس  ،و  شزاغآ
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تروص تسار  فرط  سوبب و  ار  رّهطم  ربق  هاـگنآ.نایناهج  دوبعم  يا  ، يداتـسرف تلـسرم  ناربماـیپ  نادـنزرف  زا  یکی  رب  هک  يدورد 
هدومرف هّللا  همحر  دـیفم  خیـش  ، سوبب ار  ربق  بناج  راـهچ  ،و  درگب ربق  رود  سپـس  ، ار پچ  فرط  نآ  زا  سپ  ،و  راذـگب ربق  رب  ار  دوخ 

: وگب تسیاب و  بناج  نآ  ربق  دزن  ،و  ورب مالّسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  ربق  يوس  هب  هاگنآ  : تسا

رد لماع  يدیهش و  هک  ور  نآزا  وت  رب  مالس  ، ادخ لوسر  رّطعم  لگ  دنزرف  ،و  بّرقم بوبحم و  ، هزیکاپ كاپ و  قیّدص  يا  وت  رب  مالس 
هک مهد  یم  یهاوگ  ، تهاگتـشگزاب تسا  تفارـشاب  هچ  تمواقم و  تسا  یمارگ  هچ  ، داـب وت  رب  ادـخ  تاـکرب  تمحر و  ،و  ادـخ هار 

ۀمه ، تسا فرـش  هک  ییاج  ، دومن تقحلم  دـنلب  سب  يا  هبترم  هب  ،و  تخاس نایاش  ار  تشاداـپ  ،و  دومن ینادردـق  تشـشوک  زا  ادـخ 
تخاس و رود  اهنآ  زا  ار  يدیلپ  ، ادخ هک  ، داد رارق  یتیب  لها  زا  ار  وت  ،و  داهن ّتنم  وت  رب  شیپ  زا  هک  نانچ  دنلب  ياه  هفرغ  رد  ،و  فرش

كاپ ياقآ  يا  ، تراگدرورپ يوس  هب  ، داب وت  رب  ادـخ  يدونـشخ  تاـکرب و  تمحر و  دورد و  ، لـماک ینتخاـس  كاـپ  ، دومن ناـشکاپ 
ربارب رد  ،و  تربارب رد  ما  ینتورف  يراوخ و  هب  نک  محر  ، نم زا  اهنآ  ندـش  کبـس  ،و  ما هدـنورپ  زا  ناـهانگ  نتخیر  ورف  رد  ، وش عیفش 

ایند رد  هک  نانچ  ، دیازفیب ترخآ  رد  ناتفرش  رد  ادخ  : وگب نابـسچب و  ربق  هب  ار  دوخ  سپ.داب  ود  ره  امـش  رب  ادخ  دورد  ، تردپ رورس 
ناگراتس نید و  ياه  هناشن  امـش  هک  مهد  یم  یهاوگ  نم  ،و  دینادرگ تخبـشوخ  هک  نانچ  دنک  ناتتخبـشوخ  ،و  داد تفارـش  ار  امش 

: وگب نک و  ور  ادهش  بناج  هب  سپس.داب  امش  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  مالس و  دیناهج و 
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ناروای ،و  نیسح نسح و  ناروای  ،و  همطاف ناروای  ،و  بلاط یبا  نب  یلع  ناروای  ،و  ادخ لوسر  ناروای  ،و  ادخ ناروای  يا  امش  رب  مالس 
مالـسا و يوس  زا  ار  امـش  ادـخ  سپ  ، دـیدرگ داـهج  شهار  رد  ،و  دـیدومن یهاوخریخ  ادـخ  يارب  امـش  هک  مهد  یم  یهاوگ  ، مالـسا
هب ،و  مدوب امش  اب  مه  نم  شاک  يا  ، گرزب يراگتسر  ، مسق ادخ  هب  دیدیسر  يراگتـسر  هب  ، شاداپ نیرترب  ، دهد هدنزرا  شاداپ  ، شلها
امش هک  مهد  یم  یهاوگ  ،و  دیوش یم  هداد  يزور  دیتسه و  هدنز  ادخ  دزن  امش  هک  مهد  یم  یهاوگ  ، مدیسر یم  گرزب  يراگتـسر 

رس کیدزن  ،و  درگزاب نآ  زا  سپ.داب  امش  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  مالس و  ، دنلب تاجرد  رد  ناراگتسر  ،و  دینادنمتداعس نادیهش و 
يارب سوواط  نبا  دّیس  هک  نادب.نک  اعد  نمؤم  ناردارب  ردام و  ردپ و  دوخ و  يارب  ناوخب و  ترایز  زامن  ،و  ایب ترضح  نآ  كرابم 

عیاش راصتخا و  ۀظحالم  هب  ام  هک  هدرک  لقن  نانآ  یماسا  رب  لمتشم  یترایز  ( مهحاورا هّللا  سّدق  ) ادهـش رگید  ربکا و  یلع  ترـضح 
.میدرک يراددوخ  نا  رکذ  زا  ، ترایز نا  راهتشا  ندوب و 

بجر ۀمین  رد  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  : مود

ۀمین ۀـصوصخم  تارایز  زا  ،و  هدرک لـقن  « رازم » باـتک رد  هّللا  همحر  دـیفم  خیـش  هک  تسا  یتراـیز  نآ  ،و  تشذـگ هک  یتراـیز  ریغ 
نآ تراـیز  تقو  نیا  رد  نوـچ  ، نآ تلیـضف  زا  مدرم  موـمع  تلفغ  ببـس  هب  ، دـنیوگ یم  « هلیفغ » ار نآ  هک  یبـجر  ۀـمین  ، تسا بجر 

: وگب تسیاب و  ترضح  ینارون  ربق  دزن  ربکا و  هّللا  : وگب هبترم  هس  وش و  رّهطم  مرح  دراو  ، يدرک دصق  ار  ترضح 

رب مالس  ، قلخ نایم  زا  ادخ  ياه  هتشگ  باختنا  يا  امش  رب  مالـس  ، ادخ ناگدیزگرب  يا  امـش  رب  مالـس  ، ادخ نادناخ  يا  امـش  رب  مالس 
، اه هشیب  ناریش  يا  امش  رب  مالس  ، اهاقآ نایاقآ  يا  امش 
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ادخ تاکرب  تمحر و  ، ناربمایپ شناد  ثراو  يا  وت  رب  مالس  ، نیسحلا هّللا  دبع  ابا  يا  وت  رب  مالـس  ، تاجن ياهیتشک  يا  امـش  رب  مالس 
ادخ تسود  میهاربا  ثراو  يا  وت  رب  مالس  ، ادخ ربمایپ  حون  ثراو  يا  وت  رب  مالس  ادخ  ةدیزگرب  مدآ  ثراو  يا  وت  رب  مالـس  ، داب وت  رب 
حور یـسیع  ثراو  يا  وـت  رب  مالـس  ادـخ  نخـسمه  یـسوم  ثراو  يا  وـت  رب  مالـس  ، ادـخ یناـبرق  لیعامــسا  ثراو  يا  وـت  رب  مـالس 

وت رب  مالس  ، یضترم یلع  دنزرف  يا  وت  رب  مالس  ، یفطصم دّمحم  دنزرف  يا  وت  رب  مالس  ادخ  بیبح  دّمحم  ثراو  يا  وت  رب  مالـس  ، ادخ
دنزرف هتـشک  يا  وت  رب  مالـس  ، دیهـش دـنزرف  دیهـش  يا  وت  رب  مالـس  ، يربـک هجیدـخ  دـنزرف  يا  وـت  رب  مالـس  ، ارهز همطاـف  دـنزرف  يا 

هک مهد  یم  یهاوگ  ، شقلخ رب  ادخ  تّجح  دنزرف  ادخ و  تّجح  يا  وت  رب  مالس  ادخ  ّیلو  دنزرف  ادخ و  ّیلو  يا  وت  رب  مالـس  ، هتـشک
اب ،و  يدـش رداـم  ردـپ و  ةدز  تبیـصم  ،و  يدوـمن یهن  رکنم  زا  ،و  يدرک رما  فورعم  هب  ،و  یتـخادرپ تاـکز  ،و  یتـشاد اـپب  زاـمن  وـت 

بیجن و ةدـنب  تسود و  بیبـح و  وت  ،و  یهد یم  خـساپ  ،و  يونـش یم  ار  نخـس  وـت  هک  مهد  یم  یهاوـگ  ،و  يدرک داـهج  تنمـشد 
ادخ هاگرد  هب  نم  ياقآ  يا.مدومن  ترایز  ار  وت  هناقاتـشم  نم  يالوم  دـنزرف  نم و  يالوم  يا  ، ییادـخ ةدـیزگرب  دـنزرف  هدـیزگرب و 

رورس تردپ  ،و  ناربمایپ رورس  تّدج  ۀلیسو  هب  منک  یم  تعافش  بلط  ادخ  هاگرد  هب  ، نم ياقآ  يا  ، شاب نم  عیفش 
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ناگتـشذگ و زا  ار  تنمـشد  رگ و  تراغ  رگمتـس و  لتاق و  دـنک  تنعل  ایادـخ  ، نایناهج ناوناـب  رورـس  همطاـف  ترداـم  ،و  نانیـشناج
نیـسحلا نب  یلع  بناج  هب  ور  سوبب و  ار  رّهطم  ربق  سپـس.شا  هزیکاپ  كاپ و  نادناخ  دّمحم و  ام  ياقآ  رب  ادـخ  دورد  ،و  ناگدـنیآ

متـس وت و  ةدنـشک  دـنک  تنعل  ادـخ  ، نم يالوم  دـنزرف  نم و  يالوم  يا  وت  رب  مالـس  : وگب بانج  نآ  تراـیز  رد  نک و  مالّـسلا  هیلع 
تمحر و مالـس و  منک  یم  يرازیب  مالعا  ناتنانمـشد  زا  ،و  میوج یم  برقت  ادـخ  هب  ناتّتبحم  امـش و  تراـیز  هب  نم  ، ار وت  رب  هدـننک 

رانک رد  هتفخ  حاورا  رب  مالس  : وگب تسیاب و  اجنآ  یـسرب  ( مهیلع هّللا  ناوضر  ) ادهـش روبق  هب  ات  ورب  دعب.میالوم  يا  وت  رب  ادخ  تاکرب 
يا امش  رب  مالـس  ناگ  هدش  تیاده  يا  امـش  رب  مالـس  ، یگدولآ زا  ناکاپ  يا  امـش  رب  مالـس  (، وا رب  دورد   ) نیـسحلا هّللا  دبع  یبا  ربق 

هک ، دروآ درگ  ششرع  ریز  شتمحر و  هاگیاج  رد  ار  امش  ام و  ادخ  ناتیاهربق  نوماریپ  ناگتشرف  ۀمه  رب  امش و  رب  مالس  ، ادخ ناکین 
.داب امش  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  مالس و  ،و  تسا نانابرهم  نیرت  نابرهم  وا 

: وگب تسیاب و  بانج  نآ  هاگراب  رد  رب  يدیسر  اجنآ  هب  نوچ  هتفر و  نینمؤملا  ریما  نب  سابع  مرح  هب  نآ  زا  دعب 

ۀحفص 675] ] تشذگ نیا  زا  شیپ  هک  ترضح  نآ  ترایز  رخآ  ات  نّیبرقملا  هتکئالم  مالس  هّللا و  مالس 
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نابعش همین  رد  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  : موس

زا یخرب  هب  اهنت  تسا  یفاک  باب  نیا  رد  هک  هدش  دراو  نابعش  ۀمین  رد  ، ترـضح نآ  ترایز  تلیـضف  رد  يرایـسب  ثیداحا  هک  نادب 
دهاوخ یم  هکره  : هدش لقن  مالّـسلا  امهیلع  قداص  ماما  نیدباعلا و  نیز  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  نیدـنچ  هب  هلمج  زا.دوش  هراشا  اهنآ 

هب دنک  ترایز  نابعـش  ۀمین  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  هّللا  دبع  یبا  ربق  دیاب  ، دننک هحفاصم  وا  اب  ربمایپ  رازه  راهچ  تسیب و  دـص و 
هحفاصم هکنآ  لاح  هب  اشوخ  سپ  ، دـنیآ یم  ترـضح  نآ  ترایز  هب  ،و  دـنبلط یم  تصخر  ناربماـیپ  حاورا  ناگتـشرف و  هک  یتسرد 

یلع هّللا  یّلص  دّمحم  یسیع و  یـسوم و  میهاربا و  حون و  : مزعلاولوا ربمایپ  جنپ  دننانآ  اب  ،و  وا اب  دننک  هحفاصم  ناشیا  ،و  ناشیا اب  دنک 
برغم قرشم و  هب  ناشیا  هکنیا  رطاخ  هب  : دومرف ؟ دنمان یم  مزعلاولوا  ار  نانآ  هچ  يارب  ، مدیـسرپ : تفگ يوار  (. نیعمجا مهیلع  هلآ و  و 

: هدش لقن  تروص  ود  هب  سپ  ، ترایز ظافلا  اما  و.دنا  هدش  ثوعبم  سنا  ّنج و  و 

ماما زا  « نیمـألا دـلب  » باـتک رد  یمعفک  خیـش  هک  تسا  یتراـیز  رگید  دوب و  هدـش  تیاور  بجر  لّوا  يارب  هک  تراـیز  ناـمه  یکی 
ار و گرزب  يالاو  يادخ  ساپس  ییوگ : یم  یتسیا و  یم  ترضح  نآ  ربق  دزن  : تسا نینچ  ترایز  نآ  ،و  هدروآ مالّـسلا  هیلع  قداص 

مکیدزن وت  هب  تتعافـش  زور  رد  اـت  ، مراپـس یم  وت  هب  دوـخ  بناـج  زا  ار  یتداهـش  یهاوـگ و  ، هزیکاـپ هتـسیاش  ةدـنب  يا  وـت  رب  مـالس 
هب ناگدنهاوخ  ،و  دش هدنز  تنایعیـش  ياهلد  تندوب  هدنز  دیما  هب  هکلب  ، يدرمن زگره  ،و  يدش هتـشک  وت  هک  مهاد  یم  یهاوگ  ، دـنک

،و دـش دـهاوخن  هاگچیه  دـشن و  شوماخ  زگره  هک  ، ادـخ رون  ییوت  هک  مهد  یم  یهاوگ  ،و  دـنتفای هار  وت  يوس  هب  ، ترون ییانـشور 
،و تسوت مرح  ، مرح نیا  ،و  تسوت تبرت  ، تبرت نیا  هک  مهد  یم  یهاوگ  ،و  دوش یمن  زگره  ،و  دشن دوبان  هک  ادـخ  ةولج  ییوت  هکنیا 

راوخ ، مسق ادخ  هب  ، تسوت هاگیاج  ، هاگیاج نیا 
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مالـس و ،و  تروضح رد  مناـج  میلـست  زور  اـت  ، وت دزن  نم  يارب  تسا  یتداهـش  نیا  ، تراـی تسین  بولغم  ،و  تا هدـنراد  زیزع  تسین 
.داب وت  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و 

ردق ياهبش  رد  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  : مراهچ

رد رخآ و  همین و  لّوا و  بش  هژیو  هب  ناـضمر  كراـبم  هاـم  رد  مالّـسلا  هـیلع  نیـسح  ماـما  تراـیز  تلیـضف  رد  ثیداـحا  هـک  نادـب 
هام موس  تسیب و  بش  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  ره  هدـش  لقن  مالّـسلا  هیلع  داوج  ماما  زا.تسا  رایـسب  ردـق  بش  صوصخ 

حور ، ددرگ یم  رّدقم  ادج و  یمکحم  رما  ره  بش  نآ  رد  ،و  دشاب ردق  بش  دور  یم  دیما  هک  تسا  یبش  نآ  ،و  دنک ترایز  ناضمر 
هحفاـصم وا  اـب  ، دـنبلط یم  تصخر  ترـضح  نآ  تراـیز  يارب  بش  نیا  رد  ادـخ  زا  همه  هک  ، ربـمغیپ هتـشرف و  رازه  راـهچ  تسیب و 

تشپ زا  متفه  نامـسآ  زا  يدانم  ، دوش یم  ردق  بش  نوچ  : هدش تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرگید  ربتعم  ثیدح  رد  و.دننک 
بـش هک  ره  تسا  يرگید  تیاور  رد  هدمآ و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ربق  ترایز  هب  ار  هکره  دیزرمآ  یلاعتقح  : دهد یم  رـس  ادن  شرع 

دنک و تساوخرد  تشهب  ادخ  زا  دناوخب و  ترضح  نآ  دزن  دوشیم  ریسیم  هچنآ  ای  زامن  تعکر  ود  دشاب و  ترضح  نآ  ربق  دزن  ردق 
تیاور مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هیولوق  نبا.دـهد  شهانپ  شتآ  زا  دـیامرف و  اطع  وا  هب  ار  وا  شهاوخ  یلاعتقح  دربب  هانپ  شتآ  زا 

دهاوخن یباسح  ضرع و  وا  يارب  دریمب و  ترایز  هار  رد  دنک و  ترایز  ار  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  ناضمر  هام  رد  هک  ره  هدرک 
دوشیم ترایز  نآ  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ردـق  بش  رد  هک  ینتم  اـما  دوش  تشهب  دراو  میب  سرت و  نودـب  دـنیوگب  وا  هب  دوب و 

ار ترایز  نآ  دنا و  هدرک  رکذ  « رازم » بتک رد  هّللا  مهمحر  دیهـش  سوواط و  نبا  يدهـشم و  نب  دّمحم  دیفم و  خیـش  هک  تسا  نانچ 
قداص ماما  زا  ار  نآ  دوخ  ربتعم  دانسا  هب  يدهـشم  نب  دّمحم  خیـش  دنا و  هداد  رارق  نابرق  رطف و  دیع  ياهزور  بش و  نیا  هب  ّصتخم 

هب ینک  تراـیز  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  هّللا  دـبع  وبا  یتساوخ  یتـقو  : دـندومرف ترـضح  نآ  هک  هتفگ  هدرک و  تیاور  مالّـسلا  هیلع 
ترـضح نآ  ربق  دزن  نوچ  یـشاب  هدیـشوپ  ار  دوخ  ياه  هماج  نیرت  هزیکاپ  هدرک و  لسغ  هکنآ  زا  دعب  هتبلا  ورب  ترـضح  نآ  دهـشم 

: وگب هد و  رارق  دوخ  فتک  ود  نایم  ار  هلبق  نک و  ترضح  نآ  بناج  هب  ار  دوخ  يور  ، يداتسیا

نانز رورـس  ، همطاف هرهاـط  هقیّدـص  دـنزرف  يا  وت  رب  مالـس  ، ناـنمؤم ریما  دـنزرف  يا  وت  رب  مالـس  ، ادـخ لوسر  دـنزرف  يا  وت  رب  مـالس 
رب ادخ  تاکرب  تمحر و  مالس و  ، نایناهج
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رکنم زا  یهن  ،و  يدومن فورعم  هب  رما  ،و  یتـخادرپ تاـکز  ،و  یتـشاد اـپب  زاـمن  وت  هک  مهد  یم  یهاوگ  ، هّللا دـبع  اـبا  میـالوم  يا  وـت 
ربـص اـهرازآ  رب  ادــخ  ةراـبرد  ، روـخرد يداـهج  يدرک  داـهج  ادــخ  يارب  ،و  هتــسیاش یتوـالت  يدوـمن  توــالت  ار  نآرق  ،و  يدرک

زا ،و  دندیگنج دندرک و  تفلاخم  وت  اب  هک  نانا  مهد  یم  یهاوگ  ، دیـسررد تگرم  ات  ، یتشاذـگ ادـخ  باسح  هب  هک  یلاحرد.يدرک 
ادخ ، تسا غورد  هک  یـسک  تسا  راکنایز  هتبلا  دـننولعم و  هدـناوخان  سرد  ربمایپ  نابز  رب  ، دنتـشک ار  وت  دـندیزرو و  غیرد  تا  يرای 

دنزرف يا  میالوم  يا  ، دـیامن نادـنچ  ود  نانآ  رب  ار  كاندرد  باذـع  ،و  دـنک تنعل  ناگدـنیآ  ناگتـشذگ و  زا  ار  امـش  رب  ناراکمتس 
هب هاگآ  ، يدوب نآ  رب  هک  یتیاده  نآ  رب  انیب  ، تنانمـشد نمـشد  ، تناتـسود رادتـسود  ، تّقح هب  فراع  ، مدمآ تترایز  هب  ادـخ  لوسر 
نآ رب  ار  شیوخ  تروص  ،و  نابـسچب ربـق  هب  ار  دوخ  هاـگنا.تراگدرورپ  دزن  میارب  سپ  ، دـیزرو تفلاـخم  وت  اـب  هک  یـسک  یهارمگ 

رکیپ كاپ و  حور  رب  ادـخ  دورد  ، نامـسآ نیمز و  رد  ادـخ  تّجح  يا  وت  رب  مالـس  : وگب هتفر و  سدـقم  رـس  بناج  هب  سپـس  ، راذـگ
ار دوخ  تروص  ،و  سوبب ار  نآ  ،و  نابسچب كرابم  ربق  هب  ار  دوخ  سپ.میالوم  يا  وت  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  مالس و  ،و  تا هزیکاپ 

یتسناوت هک  يا  هزادـنا  ره  هب  نآ  زا  دـعب  ،و  رآ ياجب  ترایز  زامن  تعکر  ود  هاگنآ  ، درگزاب كرابم  رـس  بناـج  هب  ،و  راذـگب نآ  رب 
: وگب نک و  ترایز  ار  مالّسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  ورب و  اپ  نییاپ  تمس  هب  نآ  زا  سپ  ، ناوخب زامن 

درک متس  وت  هب  هک  ار  یسک  دنک  تنعل  ادخ  ، نم يالوم  رسپ  نم و  يالوم  يا  ، وت رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  مالس و 
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ادهش سپس  نک  اعد  یهاوخ  یم  هچنآ  هب  و.دنک  نادنچ  ود  نانآ  رب  ار  كاندرد  باذع  ،و  تشک ار  وت  هک  ار  یسک  دنک  تنعل  ادخ 
نادیهش يا  امش  رب  مالس  ناگـشیپ  یتسار  يا  امـش  رب  مالـس  : وگب نک و  ترایز  ، هلبق فرط  هب  اپ  تمـس  زا  ینک  لیم  هک  یلاحرد  ار 

شلوـسر ادـخ و  يارب  ،و  دـیدرک ربـص  اـهرازآ  رب  ادـخ  ةراـب  رد  ،و  دـیدرک داـهج  ادـخ  هار  رد  امـش  هـک  مـهد  یم  یهاوـگ  ، اـبیکش
زا ادخ  ، دـیوش یم  هداد  يزور  دـیا و  هدـنز  ناتراگدرورپ  دزن  امـش  هک  مهد  یم  یهاوگ  ، دیـسر ارف  ناتگرم  ات  ، دـیدومن یهاوخریخ 
هب سپ.دنک  عمج  امـش  ام و  نایم  تمعن  زان و  هاگیاج  رد  و  ناراکوکین ، شاداپ  نیرترب  ، دـهد شاداپ  امـش  هب  ، شلها مالـسا و  يوس 

مالس ، نانمؤم ریما  دنزرف  يا  وت  رب  مالـس  : وگب يداتـسیا و  بانج  نآ  دزن  يدیـسر و  اجنآ  هک  نیمه  ، يور یم  مشاه  ینب  رمق  ترایز 
ییابیکـش يدومن و  یهاوخریخ  يدرک و  داـهج  وت  هک  مهد  یم  یهاوـگ  ، ادـخ لوـسر  ادـخ و  رادربناـمرف  هتـسیاش ، ةدـنب  يا  وـت  رب 

قحلم خزود  هاگتکاله  هب  ،و  دنک تنعل  ناگدنیآ  ناگتشذگ و  زا  ، ار امـش  هب  ناگدننک  متـس  ادخ  دیـسررد  ار  وت  گرم  ات  يدیزرو 
.دیامن

.دور نوریب  سپس  ،و  دروآ اجب  یّبحتسم  زامن  دهاوخ  هک  هچره  بانج  نآ  دجسم  رد  رئاز  هاگنآ 

نابرق رطف و  دیع  رد  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  : مجنپ

ترایز ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  لیذ  بش  هس  زا  بش  کی  رد  هکره  : هدـش تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ربتعم  دنـس  هب 
نب یـسوم  ترـضح  زا  ربتعم  تیاور  هب  و.نابعـش  ۀمین  ای  نابرق  ای  رطف  دیع  بش  : دوش هدیزرمآ  شا  هدـنیآ  هتـشذگ و  ناهانگ  دـنک ،

هتشذگ ناهانگ  ، دنک ترایز  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح  اهنآ  رد  هک  ره  هک  تسا  بش  هس  : هدش تیاور  مالّـسلا  هیلع  رفعج 
هدیزرمآ شا  هدنیآ  و 

ص:690

 ( ناسآ شراگن  نانجلا (  حیتافم  دیدج  www.Ghaemiyeh.comبختنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1215زکرم  هحفص 778 

http://www.ghaemiyeh.com


ماما هک  یسک  : هدش تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ، رطف دیع  بش  ناضمر و  هام  موس  تسیب و  بش  نابعـش و  ۀمین  بش  : دوش یم 
ّجح رازه  : لاس کی  رد  وا  يارب  یلاعت  قح  ، دنک ترایز  هفرع  بش  رطف و  دـیع  بش  نابعـش و  ۀـمین  بش  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح 

تیاور مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  زا  و.دـنک  هدروآرب  ار  ترخآ  اـیند و  تجاـح  رازه  وا  يارب  دـسیونب و  هتفریذـپ  هرمع  رازه  هتفریذـپ و 
لاس نآ  ّرـش  زا  ار  وا  یلاعتقح  ددرگرب  دنک و  نابرق  دیع  زور  ترایز  ات  دـنامب  اجنآ  دـشاب و  البرک  نیمز  رد  هفرع  بش  هکره  : هدـش
رگید هدش و  رکذ  ردق  ياهبـش  يارب  هک  یترایز  یکی  : دنا هدرک  لقن  ترایز  ود  فیرـش  دیع  ود  نیا  يارب  املع  هک  نادب.دراد  هاگن 
نابرق دـیع  رطف و  دـیع  ياهزور  يارب  تشذـگ  هک  یترایز  هک  ددرگیم  رهاظ  ناشیا  تاملک  زا  دوشیم و  رکذ  هک  تسا  تراـیز  نیا 

نآ تراـیز  بش  ود  نیا  رد  نوچ  : دـنا هدوـمرف  تروـص  ره  رد  ناـبرق  رطف و  دـیع  ياهبـش  يارب  دوـش  یم  رکذ  هک  یتراـیز  تسا و 
: وگب لوخد  نذا  يارب  نک و  رظن  ربق  بناج  هب  تسیاب و  هاگراب  رد  رب  ینک  هدارا  ار  ترضح 

يدنلب ربارب  رد  هدـش  کچوک  ،و  تربارب رد  راوخ  ، تزینک دـنزرف  تا و  هدـنب  ، ادـخ لوسر  دـنزرف  يا  ، هّللا دـبع  ابا  يا  نم  يالوم  يا 
هب لّسوتم  وت  ۀلیـسو  هب  ، هدرک تماقم  يوس  هب  ور  هدومن  تمرح  گنهآ  ، دمآ تیوس  هب  هاوخ  هانپ  ، تّقح هب  هدننک  فارتعا  ،و  تماقم

ناگدنریگ رب  رد  يا  ، ادخ ناگتـشرف  يا  موش  دراو  ایآ  ، ادخ یلو  يا  موش  دراو  ایآ  ، نم يالوم  يا  موش  دراو  ایآ  ، تسا یلاعت  يادخ 
.هاگترایز نیا  رد  ناگدیزگ  يوأم  يا  ، مرح نیا 

: وگب رادب و  مّدقم  پچ  ياپ  رب  ار  تسار  ياپ  ،و  وش دراو  ، تشگ نایرگ  تا  هدید  ،و  دش عشاخ  تلد  رگا  سپ 

ادـخ.یناگدنروآ دورف  نیرتـهب  وـت  هک  ، رآ دورف  تکرب  اـب  یلزنم  رد  ارم  ایادـخ.ادخ  لوـسر  نییآ  رب  ،و  ادـخ هار  رد  ادـخ و  ماـن  هـب 
یب ، درف يادــخ  ، ار يادــخ  ساپــس  ، هاــگماش دادــماب  ره  رد  تــسا  هّزنم  ،و  ار يادــخ  رایــسب  ساپــس  ،و  رتــگرزب تــسا  رتــگرزب 

ششخب هب  راوگرزب  ، شخب تمعن  ، هدننک لّضفت  ، راوگرزب ، زاین
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زاب ارم  شترایز  زا  ،و  دومن ناسآ  نم  رب  شناسحا  هب  ار  میالوم  تراـیز  ، شـشخب رد  يراوگرزب  زا  هکنآ  ، ناـبرهم رایـسب  ، شـشخب هب 
عوضخ و لاح  اب  يدیـسر  هضور  نایم  هب  نوچ  ، وش دراو  سپ.دومرف  ناسحا  فطل و  نم  رب  هکلب  ، دومنن مرود  شهاـنپ  زا  تشادـن و 

مالس ، ادخ ربمایپ  حون  ثراو  يا  وت  رب  مالـس  ، ادخ ةدیزگرب  مدآ  ثراو  يا  وت  رب  مالـس  : وگب تسیاب و  رّهطم  ربق  ربارب  ، عّرـضت هیرگ و 
وت رب  مالس  ، ادخ حور  یسیع  ثراو  يا  وت  رب  مالس  ، ادخ نیشنمه  یسوم  ثراو  يا  وت  رب  مالـس  ، ادخ تسود  میهاربا  ثراو  يا  وت  رب 

راکوکین نیشناج  يا  وت  رب  مالس  ، ادخ تّجح  یلع  ثراو  يا  وت  رب  مالس  ، ادخ بیبح  ( شنادناخ وا و  رب  ادخ  دورد  ) دّمحم ثراو  يا 
تاـکز ،و  یتشاد اـپب  زاـمن  وت  هک  مهد  یم  یهاوگ  ، هدیدمتـس ییاـهنت  يا  ،و  ادـخ نوخ  دـنزرف  ادـخ و  نوخ  يا  وت  رب  مالـس  ، اوقتاـب

هدرمش حابم  وت  مرح  ات  ، هتـسیاش يداج  ، یتساوخرب داهج  هب  ادخ  هار  رد  ،و  يدرک رکنم  زا  یهن  يدومن و  فورعم  هب  رما  ،و  یتخادرپ
.يدش هتشک  هنامولظم  ،و  دش

: وگب تسیاب و  سدقم  رس  دزن  نایرگ  یمشچ  عشاخ و  یلد  اب  سپ 

همطاف دنزرف  يا  وت  رب  مالـس  ، نانیـشناج ياقآ  دنزرف  يا  وت  رب  مالـس  ، ادخ لوسر  دـنزرف  يا  وت  رب  مالـس  ، هّللا دـبع  ابا  يا  وت  رب  مالس 
ياهبلـص رد  يدوب  يرون  وت  هک  مهد  یم  یهاوگ  ، نم يـالوم  يا  ، ناناملـسم ناـمرهق  يا  وـت  رب  مالـس  ، ناـیناهج ناوناـب  رورـس  ، ارهز

،و هبترمدنلب
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زا وت  هک  ، مهد یم  یهاوگ  دـیناشوپن و  وت  هب  شرات  هریت و  ياه  هماج  زا  ،و  شیاـهیکاپان هب  دولاـین  ار  وت  تیلهاـج  ، هزیکاـپ ياـهمحر 
ةدننکدونشخ ، اوقتاب ، راکوکین ياوشیپ  ییوت  هک  مهد  یم  یهاوگ  ،و  ینمؤم مدرم  هاگهانپ  ،و  ناناملسم ياه  هیاپ  نید و  ياه  هناوتـسا 

زیواتـسد ،و  تیادـه ياه  هناشن  ،و  اوقت ياه  هیاپ  تنادـنزرف  زا  ناماما  هک  مهد  یم  یهاوگ  ،و  هدـش تیادـه  ، رگ تیادـه  ، كاـپ ، قح
.دنتسه ایند  لها  رب  تّجح  ،و  مکحم

نمـشد ،و  امـش تسود  رادتـسود  نم  ، نم يالوم  يا  ، میدرگ یم  زاب  وا  يوس  هب  مییادـخ و  زا  ام  : وگب نابـسچب و  ربق  هب  ار  دوخ  سپ 
مراک میلست و  امـش  لد  هب  تبـسن  مدل  ، ملمع بقاوع  نید و  نیناوق  ۀیاپ  رب  ، مراد نیقی  ناتتـشگزاب  هب  ، منمؤم امـش  هب  ، مییامـش نمـشد 
سپ ، مدمآ تسدیهت  هد و  مهانپ  سپ  ، هدنهانپ مدـمآ  ،و  هد نیمیا  ارم  سپ  ، مدـمآ تدزن  هب  ناسرت  نم  يالوم  يا  ، تسامـش راک  وریپ 

،و ناتنتطاب رهاظ و  هب  ، ناتراکشآ اهن و  هب  مدروآ  نامیا  یقلخ ، ۀمه  رب  ادخ  تّجح  ، ینم يالوم  وت  ، نم يالوم  اقآ و  ، نادرگ مزاین  یب 
تمکح و اب  ادخ  يوس  هب  هدننک  توعد  ،و  ادخ نیما  ییادخ و  باتک  ةدـننک  توالت  هتبلا  وت  هک  مهد  یم  یهاوگ  ،و  ناترخآ لّوا و 

دندینش ار  هثداح  نیا  هک  ار  یتّما  دنک  تنعل  ادخ  ،و  دنتشک ار  وت  ،و  دندرک متـس  وت  هب  هک  ار  یتّما  دنک  تنعل  ادخ  ، يا هنـسح  هعظوم 
،و مدناوخ زامن  وت  يارب  ایادخ  : وگب يداد  مالس  نوچ  ناوخب و  ترضح  نآ  رـس  دزن  ، زامن تعکر  ود  سپـس.دندش  دونـشخ  نآ  هب  و 

وت يارب  زج  ، دوجس عوکر و  زامن و  انامه  ، يرادن یکیرش  ییاتکی و  ، مدومن هدجس  وت  يارب  ،و  مدرک عوکر  وت  يارب 
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ّتیحت مالـس و  نیرترب  ،و  تسرف دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  ایادخ.تسین  وت  زج  يدوبعم  هک  ییادخ  وت  اریز  ، دـشاب یمن  زیاج 
میاقآ هب  نم  بناج  زا  تسا  يا  هیدـه  تعکر  ود  نیا  ایادـخ.نادرگزاب و  نم  هب  ار  ناشیا  مالـس  ،و  ناـسرب ناـشیا  هب  نم  يوس  زا  ار 

تعکر ود  نآ  رب  ،و  ریذـپب نم  زا  ار  زاـمن  تعکر  ود  نـیا  تـسرف  دورد  وا  رب  دّـمحم و  رب  ایادـخ  (. ناـشیا رب  دورد  ) یلع نـب  نیـسح 
نموم مدرم  ّیلو  يا  تا  ّیلو  وت و  هب  تبسن  میوزرآ  دیما و  نیرترب  هب  هد  مشاداپ 

ایادخ.اه هصغ  اهمغ و  راتفرگ  ، اهکشا ۀتشک  دیهش  مولظم  یلع  نب  نیسح  رب  مالس  : وگب سوبب و  ار  نآ  نابسچب و  ربق  هب  ار  دوخ  سپ 
يارب ،و  تتمارک هب  یتشاد  یمارگ  ار  وا  ، تسا وت  قح  هب  هدننک  مایق  وت و  يدـیزگرب  ،و  وت ّیلو  دـنزرف  وت و  ّیلو  وا  مهد  یم  تداهش 

،و یتـشاد شا  یمارگ  تدـالو  یکاـپ  هب  ،و  يداد رارق  ناـیاوشیپ  زا  ییاوـشیپ  ناـیاقآ و  زا  ییاـقآ  ار  وا  ،و  يدرک متخ  تداهـش  هب  وا 
ار تّحو  ناهرب  ، ادـخ هب  توعد  رد  سپ  ، نایاوشیپ نایم  زا  قلخ  رب  تّجح  ار  وا  يداد  رارق  ،و  يدومن اطعا  وا  هب  ار  ناربمایپ  ياهثاریم 

تاجن یهارمگ  ینادرگرـس و  ینادان و  زا  ار  تناگنب  ات  ، وت هار  رد  ار  شناج  درک  راثن  ،و  دومنن یهاتوک  یهاوخریخ  رد  ،و  درک ءاقلا 
يزیچ نیرت  نییاـپ  هـب  ترخآ  زا  ار  دوـخ  هرهب  داد و  ناـشبیرف  اـیند  هـک  یناـسک  ، دـندش تسدـمه  شّدـض  رب  هـک  یتروـص  رد  ، داد

فاکـش زا  تناگدنب  نایم  زا  ،و  دندروآ مشخ  هب  ار  تربمایپ  ار و  وت  ،و  دندرک نوگنرـس  شیوخ  سفن  ياوه  رد  ار  دوخ  ،و  دنتخورف
وت باسح  هب  ییابیکش و  وت  يارب  اهنآ  اب  سپ  ، دندرک تعاطا  دندوب  خزود  شتآ  راوازـس  ،و  هانگ ناشکراب  هک  نانآ  ورود و  نازادنا 

ار نارگ  تمالم  شنزرس  وت  يارب  ، دنادرگرب ور  نمشد  زا  هکنیا  نودب  ، درک داهج 
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یتنعل نک  تنعل  ار  نانآ  ایادخ.دش  هدرمش  لالح  شمیرح  کته  ،و  دش هتخیر  وت  تعاط  رد  شنوخ  هک  ییاج  ات  ، تفرگن يزیچ  هب 
ياپ فرط  رد  بانج  نآ  ،و  درگرب مالّسلا  امهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  بناج  هب  دعب.كاندرد  یباذع  نک  ناشباذع  تخـس و  راوگان و 

يا وت  رب  مالس  ، ادخ لوسر  دنزرف  يا  وت  رب  مالـس  ، ادخ ّیلو  يا  وت  رب  مالـس  : وگب هاگنآ  ، تسا مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  كرابم 
دیهش مولظم  يا  وت  رب  مالس  ، نانمؤم ریما  دنزرف  يا  وت  رب  مالس  ، نایناهج ناوناب  رورـس  ، همطاف دنزرف  يا  وت  رب  مالـس  ، ایبنا متاخ  دنزرف 
مهیلع هّللا  ناوضر  ادهش  ریاس  ربق  بناج  هب  سپ.يدش  هتـشک  دیهـش  مولظم و  ،و  يدرک یگدنز  تخبـشوخ  ، تیادف هب  مردام  ردپ و 

یماجنارـس وکین  هچ  ، دیدرک ربص  هک  هچنآ  ربارب  رد  امـش  رب  مالـس  ، ادخ دیحوت  زا  ناگدـننک  عافد  يا  امـش  رب  مالـس  : وگب نک و  ور 
امهیلع یلع  نب  سابع  دهـشم  هب  سپـس.گرزب  سب  يراگتـسر  ، دیدیـسر يراگتـسر  هب  ، ناتیادف هب  مردام  ردپ و  ، ترخآ ۀناخ  تسا 
نامیا هک  مهد  یم  یهاوگ  ، دردمه قیّدص  هتسیاش و  ةدنب  يا  وت  رب  مالس  : وگب تسیاب و  بانج  نآ  فیرش  حیرض  دزن  ورب و  مالّـسلا 

ادخ بناج  زا  ، یتساخرب يراکادف  هب  تناج  اب  ،و  يدرک توعد  ادخ  هار  هب  ،و  يدومن يرای  ار  ادخ  لوسر  دـنزرف  ،و  ادـخ هب  يدروآ 
داب وت  رب  مالس  ّتیحت و  نیرترب 

يا وت  رب  مالـس  ، قیّدص نیـسح  روای  يا  وت  رب  مالـس  ، ادخ نید  روای  يا  ، تیادـف مردام  مردـپ و  : وگب نابـسچب و  ربق  هب  ار  دوخ  سپس 
داب وت  رب  مالس  نم  يوس  زا  ، دیهش نیسح  روای 
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رس يالاب  هک  ار  « ...تیّلص ّینا  ّمهّللا  » ياعد ناوخب و  زامن  تعکر  ود  ترضح  نآ  رس  دزن  دعب.زور  بش و  تسا  یقاب  ات  ما و  هدنز  ات 
هیلع نیسح  دهـشم  بناج  هب  هاگنآ.ناوخب  مه  اجنیا  رد  ، يدناوخ ترایز  زامن  تعکر  ود  زا  دعب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح 

یهاوخب نوچ  ،و  یهدن رارق  دوخ  هاگباوخ  ار  اجنآ  تسا  بحتسم  هکنیا  زج  ، نامب ترضح  نآ  دزن  یهاوخ  هچنآ  ددرگزاب و  مالّسلا 
: وگب نک و  هیرگ  تسیاب و  رس  دزن  ، ینک عادو  ار  ترضح  نآ 

رگا ،و  تسین تلالم  يور  زا  مدرگزاب  رگا  ، یگتـسخ هن  تسا  تهارک  هن  ار  وا  ، هک يا  هدننک  عادو  مالـس  ، نم يالوم  يا  وت  رب  مالس 
رارق متراـیز  زا  راـب  نیرخآ  ار  متراـیز  نیا  ادـخ  ، نم يـالوم  يا  ، داد هدـعو  ار  نارباـص  ادـخ  هچنآ  هب  ینامگدـب  تهج  زا  هن  مناـمب 

ار حیرض  سپ.نایناهج  راگدرورپ  يا  نیمآ  ، دنک ما  يزور  ار  تدهشم  رد  ندوب  تمرح و  رد  فقوت  تیوس و  هب  تشگزاب  ،و  دهدن
بناج هب  تیور  هک  يروط  هب  ، ورب نرویب  ترضح  نآ  رـس  دزن  زا  تسا و  ظفح  ناما و  ثعاب  هک  ، لامب نآ  هب  ار  تندب  مامت  سوبب و 

: وگب لاح  نامه  رد  ،و  نکم ربق  هب  تشپ  مرح  زا  جورخ  ات  دشاب و  ربق 

یتـشک يا  وـت  رب  مالـس  ، ینمـشد لـها  رب  تّـجح  يا  وـت  رب  مالـس  ، نآرق فـیدرمه  يا  وـت  رب  مالــس  ، ماـقم هاـگرد  يا  وـت  رب  مـالس 
یقاـب زور  بش و  ما و  هدـنز  اـت  ، هشیمه وـت  رب  مالـس  ، دـیتسه مرح  نیا  درگ  رب  هک  مراـگدرورپ  ناگتـشرف  يا  امـش  رب  مالـس  ، تاـجن

سوواط و نب  دّیس  ور  نوریب  هاگنآ.گرزب  يادخ  هب  زج  تسین  ییورین  شبنج و  ،و  میدرگ یم  زاب  وا  يوس  هب  مییادخ و  زا  ام.تسا 
هدرک ترایز  شرع  رد  ار  ادـخ  هک  یتسه  یـسک  دـننامه  ، يداد ماجنا  ار  لاـمعا  هنوگ  نیا  هک  یتقو  : دـنا هتفگ  يدهـشم  نب  دّـمحم 

.دشاب
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هفرع زور  رد  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  : مشش

تلیضف و يرایسب  ،و  تایاور یتدایز  زا  ، هدیسر هفرع  ترایز  دروم  رد  مالّسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  زا  هچنآ  هک  نادب 
دنـس هب  ناهّد  ریـشب  زا.مینک  یم  افتکا  ثیدـح  دـنچ  رکذ  هب  ، نارئاز قیوشت  رطاخ  هب  ام  ،و  دوش هدرمـش  هک  تسا  نآ  زا  رتشیب  ، باوث

ربق دزن  ار  هفرع  زور  ،و  دوش یم  توف  نم  زا  ّجـح  هک  تسه  هاگ  : مدرک ضرع  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدـخ  : هدـش تیاور  ربتعم 
نآ قح  هب  تفرعم  اـب  دـیع  ریغ  زور  رد  هک  ینمؤم  ره  ، یهد یم  ماـجنا  یبوخ  راـک  ریـشب  يا  : دومرف ، مناراذـگ یم  مالّـسلا  هیلع  ماـما 

ماما ای  لسرم  ربمایپ  هارمه  داهج  تسیب  ،و  هتفریذپ ةدیدنسپ  هرمع  تسیب  ّجح و  تسیب  باوث  ، دورب شترضح  ربق  ترایز  هب  ترـضح 
هرمع و دص  ّجح و  دص  باوث  وا  يارب  یلاعت  قح  ، دنک ترایز  دـیع  زور  رد  ار  ترـضح  نآ  هکره  دوش و  یم  هتـشون  وا  يارب  لداع 

شترـضح قح  هب  تفرعم  اب  هفرع  زور  رد  ار  ترـضح  نآ  هک  ره  دـسیون و  یم  ار  لداع  ماما  ای  لـسرم  ربماـیپ  اـب  هارمه  داـهج  دـص 
ترـضح هب.دسیونب  لداع  ماما  ای  لسرم  ربمایپ  اب  داهج  رازه  ،و  هتفریذپ ةدیدنـسپ  هرمع  رازه  ّجح و  رازه  باوث  وا  يارب  ، دنک ترایز 

دشاب و كانمشخ  هک  یـسک  دننام  ، درک رظن  نم  بناج  هب  ترـضح  نآ  ؟ دوش یم  لصاح  اجک  نم  يارب  تافرع  فقوم  باوث  : متفگ
يوس هب  سپس  ، دنک لسغ  تارف  دور  رد  ،و  دورب مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  ترایز  هب  ، هفرع زور  رد  ینمؤم  هاگره  ، ریـشب يا  : دومرف
ماجنا لماک  روط  هب  کسانم  ۀـمه  اب  هک  یّجح  باوث  وا  يارب  ، دراد یم  رب  هک  یماگ  ره  هب  یلاـعت  قح  ، دوش هّجوتم  ترـضح  نآ  ربق 

زور رد  یلاعت  قح  : هدـش دراو  ربتعم  تیاهن  هب  رایـسب  ثیداحا  رد  و  «. هرمع «و  دومرف هک  مراد  ناـمگ  نینچ  ،و  دـسیون یم  دـشاب  هداد 
ثیدح رد.دنکفا  یم  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ربق  نارئاز  يوس  هب  تمحر  رظن  ادتبا  ، دنک تافرع  فقوم  لها  هب  رظن  هکنآ  زا  شیپ  ، هفرع

یلام ، موش تیادـف  : متفگ ؟ يدرک ّجـح  لاسما  : دومرف نم  هب  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  هک  تسا  هدـش  تیاور  هعافر  زا  ربتعم 
نآ رد  ینم  لـها  هچنآ  زا  هعاـفر  يا  : دوـمرف ، مدـنارذگ مالّـسلا  هـیلع  نیـسح  ماـما  ربـق  دزن  ار  هـفرع  یلو  ، مور جـح  هـب  هـک  متـشادن 

زگره هک  ، متفگ یم  یثیدح  وت  يارب  هنیآ  ره  ، دننک جح  كرت  مدرم  مراد  تهارک  هک  ، دوب نیا  هن  رگا  ، يدرکن یهاتوک  چیه  ، دـندوب
یتعاس سپ  ، ینکن كرت  ار  ترضح  نآ  ربق  ترایز 
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تکرح ّربکت  اـب  ،و  دور نوریب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ربـق  يوس  هب  هک  ره  ، داد ربـخ  نم  هب  مردـپ  : دومرف نآ  زا  دـعب  ، دـش تکاـس 
وا يارب  دـنوش و  یم  وا  هارمه  پچ  فرط  زا  هتـشرف  رازه  تسار و  فرط  زا  هتـشرف  رازه  ، دـشاب ترـضح  نآ  قـح  هب  فراـع  ، دـنکن

نانچ ، ترـضح نآ  ترایز  ّتیفیک  اّما.دوش  یم  هتـشون  دشاب  هدروآ  اجب  ربمغیپ  ّیـصو  ای  ربمغیپ  اب  هک  هرمع  رازه  ّجح و  رازه  باوث 
زا یتسناوت  رگا  ، ینک ترایز  زور  نیا  رد  ار  ترضح  یتساوخ  نوچ  : دنا هدومرف  ّتلم  بهذم و  ياسؤر  ،و  راوگرزب ياملع  هک  تسا 

دـصق ار  ترـضح  نآ  ترایز  شوپب و  ار  دوخ  ياه  هماج  نیرت  هزیکاـپ  ،و  دـش رّـسیم  تیارب  هک  یبآ  ره  زا  هنرگو  نک  لـسغ  تارف 
: ناوخب ربکا و  هّللا  : وگب يدیسر  رئاح  رد  هب  نوچ  ، یشاب ّتقد  راقو و  یمارآ و  هب  هک  یلاحرد  ، نک

،و دومن تیاده  هار  نیا  هب  ار  ام  هک  ار  يادخ  ساپس  ، ماش حبص و  يادخ  تسا  هّزنم  ، رایسب ساپـس  ار  ادخ  ، رتگرزب تسا  رتگرزب  ادخ 
لوسر رب  مالس.دندمآ  قح  هب  ام  راگدرورپ  نالوسر  انامه  ، درک یمن  ییامنهار  ار  ام  ادخ  رگا  ، میوش تیاده  هک  میدوبن  هنوگ  نآ  ام 

مالس ، نیسح نسح و  رب  مالس  ، نایناهج ناوناب  رورـس  ارهز  همطاف  رب  مالـس  ، نانمؤم ریما  رب  مالـس  (. شنادناخ وا و  رب  ادخ  دورد  ) ادخ
رب مالس  ، یسوم نب  یلع  رب  مالس  ، رفعج نب  یسوم  رب  مالـس  ، دّمحم نب  رفعج  رب  مالـس  ، یلع نب  دّمحم  رب  مالـس  ، نیـسحلا نب  یلع  رب 
دبع ابا  يا  وت  رب  مالس  ، راظتنا دروم  ماما  نآ  ، هتسیاش راگدای  رب  مالس  ، یلع نب  نسح  رب  مالس  ، دّمحم نب  یلع  رب  مالس  ، یلع نب  دّمحم 
یم تنمـشد  نمـشد  ،و  تتـسود رادتـسود  ، متـسه تزینک  دنزرف  تا و  هدنب  دـنزرف  هدـنب و  ، ادـخ لوسر  دـنزرف  يا  وت  رب  مالـس  ، هّللا

هتسج بّرقت  تیوس  هب  گنهآ  اب  ،و  هدروآ هانپ  تهاگترایز  هب  ، مشاب
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سپ ار  تندرک  گنهآ  تخاس  راومه  میارب  ،و  داد صاصتخا  تترایز  هب  درک و  تیاده  تتیالو  هب  ارم  هک  ار  يادخ  ساپـس  ، ادخ هب 
وت رب  مالس  ، ادخ ربمایپ  حون  ثراو  يا  وت  رب  مالـس  ، ادخ ةدیزگرب  مدآ  ثراو  يا  وت  رب  مالـس  وگب  تسیاب و  ربارب  ،و  وش هضور  لخاد 
يا وت  رب  مالس  ، ادخ حور  یسیع  ثراو  يا  وت  رب  مالس  ، ادخ نخـسمه  یـسوم  ثراو  يا  وت  رب  مالـس  ، ادخ تسود  میهاربا  ثراو  يا 

دّمحم دـنزرف  يا  وـت  مالــس  ، ارهز همطاـف  ثراو  يا  وـت  رب  مالــس  ، ناـنمؤم ریما  ثراو  يا  وا  رب  مالــس  ، ادــخ بیبـح  دـّـمحم  ثراو 
يا وت  رب  مالس  ، يربک هجیدخ  دنزرف  يا  وت  رب  مالس  ، ارهز همطاف  دنزرف  يا  وت  رب  مالس  ، یضترم یلع  دنزرف  يا  وت  رب  مالس  ، یفطـصم

فورعم هب  رما  ،و  يداد تاکز  ،و  ار زامن  یتشاد  اپب  وت  هک  مهد  یم  یهاوگ  ، هدیدمتـس ياـهنت  يا  ،و  ادـخ نوخ  دـنزرف  ادـخ و  نوخ 
،و دنتــشک ار  وـت  هـک  یتـّما  دـنک  تـنعل  ادـخ  ، دیــسررد ار  وـت  گرم  اـت  يدرک  تعاـطا  ار  ادـخ  ،و  يدوـمن رکنم  زا  یهن  ،و  يدرک

نم يالوم  يا  ، دندش دونشخ  نآ  هب  ،و  دندیـش ار  هعقاو  نیا  هک  ار  یتّما  دنک  تنعل  ،و  دندرک متـس  وت  هب  هک  ار  یتّما  دنک  تنعل  ، تنعل
ۀیاپ رب  ، مراد نیقی  ناتتـشگزاب  هب  ،و  میامـش هب  نمؤم  هک  ار  شنالوسر  ناربمایپ و  ناگتـشرف و  ادخ و  مریگ  یم  هاوگ  ، هّللا دـبع  ابا  يا 

،و نارـضاح ناـتیاه و  نـت  ،و  ناـتیاهناج رب  ادـخ  دورد  سپ  ، مراـگدرورپ بناـج  هـب  مهاگتـشگزاب  ،و  مـلمع بقاوـع  ،و  مـنید نیناوـق 
، ناترهاظ ،و  ناتبیاغ
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هب نایوردیپس  ياوشیپ  دنزرف  ناراکزیهرپ و  ياوشیپ  دنزرف  ،و  نایاوشیپ ياقآ  دنزرف  ،و  ناربمایپ متاخ  دنزرف  يا  وت  رب  مالس  ، ناتنطاب و 
،و ادخ مکحم  زیواتسد  ،و  اوقت ياوشیپ  تیاده و  هاگرد  وت  هک  یتروص  رد  ،؟ یـشابن نینچ  نیا  هنوگچ  ،و  تمعن رپ  ياهتـشهب  بناج 

شرورپ مالسا  نماد  رد  ،و  يدش هداد  ریش  نامیا  هنیـس  زا  ،و  داد تیاذغ  تمحر  تسد  ییاسک  باحـصا  مجنپ  ،و  ایند لها  رب  تّجح 
هب يا  وت  رب  مالس  تنادنزرف  ناردپ و  رب  وت و  رب  ادخ  دورد  ، دشاب یمن  تندوب  هدنز  رد  يدیدرت  ،و  تسین یضار  تقارف  هب  لد  ، یتفای

هدرپ وت  هرابرد  «و  ار وت  ياهتمرح  دندرمـش  لالح  هک  ار  یتّما  دنک  تنعل  ادخ  ، یپرد یپ  تبیـصم  مدمه  ،و  ناور کشا  ةداتفا  كاخ 
،و تشگ مولظم  وت  هب  ( شنادـناخ وا و  رب  ادـخ  دورد  ) ادـخ لوسر  ، رهق هب  ( وت رب  ادـخ  دورد  ) يدـش هتـشک  « دـندیرد ار  مالـسا  تمرح 
رب ،و  تهارمه هب  ناگدش  دیهش  ،و  تنادنزرف زا  ناماما  ردارب و  ردام و  ردپ و  دج و  وت و  رب  مالس  دش  روجهم  تنادقف  هب  ادخ  باتک 
وت رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  مالس و  ،و  تنایعیـش ياعد  یلوبق  يارب  يوگ  نیمآ  ، نارئاز زا  نارـضاح  ،و  تربق ةدنریگربرد  ناگتـشرف 

تـشگ میظع  ،و  دـش گرزب  تیازع  ، هّللا دـبع  اـبا  يا  تیادـف  مرداـم  ردـپ و  ، ادـخ لوـسر  دـنزرف  يا  تیادـف  هـب  مرداـم  ردـپ و  ، داـب
يارب هک  ار  یتّما  دنک  تنعل  ادخ  ، نیمز اهنامسآ و  لها  ۀمه  ام و  رب  ، تتبیصم
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زا ، مدمآ تهاگترایز  هب  ،و  مدرک تمرح  دصق  ، هّللا دبع  ابا  يا  میالوم  يا.دندش  هدامآ  دـندز و  هنرد  ،و  هدرک نیز  ار  اهبـسا  تنتـشک 
رد ارم  دتـسرف و  دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  ، يراد وا  شیپ  هک  یهاگیاج  ،و  تسوا دزن  وت  يارب  هک  یماقم  هب  مهاوخ  یم  ادخ 

.شمرک دوج و  ّتنم و  هب  ، یهد رارق  امش  اب  ترخآ  ایند و 

يدـش غراف  نوچ  و  روآ ، اجب  یتساوخ  « دـمح » ةروس زا  دـعب  هک  هروس  ره  هب  ، زاـمن تعکر  ود  رـس  يـالاب  ،و  سوبب ار  حیرـض  هاـگنآ 
عوکر و زامن و  هک  یتسرد  هب  ، تسین تیارب  یکیرـش  يا و  هناگی  مدروآ  اجب  دوجـس  عوکر و  مدـناوخ و  زاـمن  وت  يارب  ایادـخ  : وگب
ّتیحت و نیرترب  ، دّـمحم نادـنخ  دّـمحم و  رب  تسرف  دورد  ایادـخ.تسین  وت  زج  يدوبعم  ادـخ  ییوت  اریز  ، تسین وت  يارب  زج  دوـجس 

تـسا يا  هیده  ، تعکر ود  نیا  ایادخ  ، مالـس ّتیحت و  نانآ  بناج  زا  نادرگرب  نم  يوس  هب  ناسرب و  ناشیا  هب  نم  بناج  زا  ار  مالس 
نم زا  ار  نآ  تسرف و  دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  ایادخ  (، ناشیا رب  دورد  ) یلع نب  نیسح  مماما  اقآ و  میالوم و  هب  نم  يوس  زا 
ياپ بناج  هب  سپـس.نانابرهم  نیرت  نابرهم  يا  ، تا یلو  وت و  ةرابرد  مدیما  وزرآ و  نیرترب  هب  ، هد شاداپ  نم  هب  زامن  نآ  رب  ،و  ریذـپب

ترایز تسا  هّللا  دبع  یبا  ياپ  نییاپ  ناشربق  هک  ار  مالّسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  هتفر و  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح  كرابم 
ریما دنزرف  يا  وت  رب  مالـس  ، ادخ ربمایپ  دنزرف  يا  وت  رب  مالـس  ، ادخ هداتـسرف  دنزرف  يا  وت  رب  مالـس  : وگب شترـضح  ترایز  رد  نک و 

مالس ، نانمؤم
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ار یتّما  دنک  تنعل  ادخ  ، هدیدمتس دنزرف  ، هدیدمتس يا  وت  رب  مالس  ، دیهش دنزرف  دیهش  يا  وت  رب  مالس  ، دیهـش نیـسح  دنزرف  يا  وت  رب 
ّیلو يا  وت  رب  مالس  ، میالوم يا  وت  رب  مالس  ، دندش دونـشخ  نآ  هب  دندینـش و  ار  هعقاو  نیا  ،و  دندیزرو متـس  وت  رب  ،و  دنتـشک ار  وت  هک 

ار وت  هک  ار  یتّما  دـنک  تنعل  ادـخ  ، تشگ میظع  ازع  نیا  ،و  نانمؤم همه  اـم و  رب  دـش  گرزب  تبیـصم  نیا  ، ادـخ ّیلو  دـنزرف  ادـخ و 
نیا هب  ار  ناشیا  نک و  ور  ادهش  ریاس  بناج  هب  دعب.میوج  یم  يرازیب  ترخآ  ایند و  رد  ناشیا  زا  ، وت بناج  هب  ادخ  يوس  هب  ، دنتـشک
يا امش  رب  مالس  ، شناتـسود ادخ و  ناگدیزگرب  يا  امـش  رب  مالـس  ، شناقـشاع ادخ و  يایلوا  يا  امـش  رب  مالـس  نک  ترایز  تروص 

دّمحم یبا  نارای  يا  امـش  رب  مالـس  ، نایناهج ناوناب  رورـس  همطاف  نارای  ،و  نانمؤم ریما  نارای  ،و  ادـخ ربمایپ  نارای  ،و  ادـخ نید  ناراـی 
مرداـم ردـپ و  ، داـب ناـنآ  ۀـمه  رب  ادـخ  دورد  موـلظم  دیهـش  نیـسح  هـّللا  دـبع  یبا  ناراـی  يا  امــش  رب  مالــس  ، هاوـخریخ ّیلو  نـسح 

يا ، گرزب يراگتـسر  ، دیدیـسر يراگتـسر  هب  هک  ادخ  هب  دنگوس  دـیتسه  نفد  نآ  رد  هک  ینیمز  نینچمه  ،و  دـیتشگ كاپ  ، ناتیادـف
مالـس و ،و  دیتسه ییاقفر  بوخ  هچ  ناگتـسیاش و  نادیهـش و  اب  مدش  یم  راگتـسر  تشهب  رد  امـش  اب  ،و  مدوب امـش  اب  مه  نم  شاک 

رایسب تنامیا  اب  ناردارب  لایع و  لها و  دوخ و  يارب  ،و  درگرب مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رـس  بناج  هب  هاگنآ.داب  امـش  رب  ادخ  تاکرب 
دیهش سوواط و  نبا  دّیس.نک  اعد 
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رب مالس  : وگب تسیاب و  ترضح  نآ  ربق  دزن  ، يدیسر اجنآ  هب  هک  نیمه  ، ورب هنع  هّللا  یضر  سابع  بانج  دهشم  هب  سپـس  ، دنا هدومرف 
رد ، تّما نیا  نمؤم  نیتسخن  دنزرف  يا  وت  رب  مالس  ، نانیشناج رورس  دنزرف  يا  وت  رب  مالـس  ، نانمؤم ریما  دنزرف  سابع  لضفلا  ابا  يا  وت 

يارب وت  هک  مهد  یم  یهاوگ  ، مالـسا رب  ناشنیرت  بقارم  ،و  ادـخ نید  رد  ناشنیرتاجرباپ  ،و  نامیا رد  ناـنآ  نیرت  شیپ  ،و  مالـسا لوبق 
هب تشک و  ار  وت  هک  ار  یتّما  دنک  تنعل  ادخ  ، يدوب يدردمه  ردارب  وکین  هچ  سپ  ، يدرک یهاوخریخ  تردارب  ادخ و  لوسر  ادخ و 

ردارب وــکین  هـچ  سپ  ، دــیرد ار  مالــسا  تـمرح  ةدرپ  تنتــشک  رد  ،و  ار اــهتمرح  وــت  زا  درمــش  لــالح  ،و  تــشاد اور  متــس  وــت 
نآ هب  تبغر  یب  نارگید  هچنآ  هب  قاتـشم  ، شراگدرورپ تعاط  هب  هدنهد  خساپ  ، دوب شردارب  زا  عفادـم  ، روای ، نابیتشپ ، دـهاجم ، ابیکش

راوگرزب هدوتـس و  ادخ  هک  ، دناسرب تناردپ  ماقم  هب  نادواج  تمعن  ۀناخ  رد  ار  وت  ادـخ  ،و  ابیز شیاتـس  ،و  هتـسجرب شاداپ  زا  ، دـندوب
تباوث و هب  قایتشا  يور  زا  ار  نآ  مدرک  دصق  ، مدش تیایلوا  ترایز  وت و  ضّرعتم  نم  ایادخ  : وگب ،و  نکفیب ربق  هب  ار  دوخ  سپ.تسا 
ما يزور  یه  رارق د  ،و  یتسرف دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  هک  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  تناسحا  يرایسب  ،و  تشزرمآ هب  دیما 

راگتـسر و ارم  نادرگزاب  ناشیا  قح  هب  ،و  هدیزرمآ ار  مهانگ  ،و  هتفریذپ ار  مترایز  اجرباپ و  ار  ما  یـشوخ  ،و  راشرـس ناشیا  قح  هب  ار 
هب ، ددرگ یمزاـب  ، شیوس هب  ناگدـننک  گـنهآ  ،و  شترـضح نارئاز  زا  یکی  هک  یتروـص  نیرترب  هب  ، میاـعد تباـجا  لاـح  رد  ، قـفوم

نیرتنابرهم يا  ، تا ینابرهم 
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رآ و ياجب  رکذ  نآرق و  اعد و  زا  یشاب  هتـساوخ  هچنآ  زین  ناوخب و  ترایز  زامن  ترـضح  نآ  دزن  سوبب و  ار  حیرـض  سپ.نانابرهم 
.وگب ترضح  نآ  عادو  رد  ، میدرک رکذ  ۀحفص 696] ] نیا زا  شیپ  هک  ار  هچنآ  ، ینک عادو  ار  ترضح  نآ  یتساوخ  نوچ 

اروشاع ترایز  : متفه

یم افتکا  ترایز  ود  رکذ  هب  اهنت  راصتخا  ۀظحالم  هب  اجنیا  رد  ام  ،و  تسا ترایز  دنچ  اروشاع  زور  يارب  هدش  لقن  ترایز  هک  نادـب 
ماقم نیا  بسانم  هک  رگید  یبلاطم  اب  [- هحفص 456 ] میدرک لقن  ار  یترایز  زین  اروشاع  زور  لامعا  نایب  رد  مّود  باب  رد  هتبلا  مینک و 

ترایز ود  نآ  اّما.تسا 

[ هفورعم ياروشاع  ترایز  : لوا ]

یـسوط رفعج  وـبا  خیــش  هـک  ناـنچ  نآ  حرــش  ،و  دوـش یم  هدـناوخ  رود  کـیدزن و  زا  هـک  : تـسا هـفورعم  ياروشاـع  تراـیز  : لوا
تیاور مالّسلا  هیلع  رقاب  ترضح  زا  ، شردپ زا  ، هبقع نب  حلاص  زا  ، عیزب نب  لیعامـسا  نبا  دّمحم  : تسا نینچ  هدومرف  رکذ  « حابـصم » رد

رد ار  ادخ  ، دوش نایرگ  هکنآ  ات  دنک  ترایز  ترضح  نآ  ربق  دزن  مّرحم  مهد  زور  رد  ار  مالّـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  هکره  : هدرک
هک دشاب  یم  یـسک  باوث  دننامه  اهنآ  باوث  هک  ، داهج رازه  ود  ،و  هرمع رازه  ود  باوث  ةزادنا  هب  یباوث  اب  ، دـنک تاقالم  تمایق  زور 
رد هک  یسک  يارب  ، تسا یباوث  هچ  موش  تیادف  : تفگ يوار.دشاب  هدرک  داهج  مالّسلا  مهیلع  نیرهاط  ۀمئا  ادخ و  لوسر  تمدخ  رد 
هب دشاب  نینچ  هاگره  : دومرف ؟ دشابن نکمم  ترـضح  نآ  ربق  يوس  هب  نتفر  زور  نیا  دننام  رد  شیارب  ،و  دشاب البرک  زا  رود  ياهرهش 
رب ندرک  نیرفن  رد  ،و  دنک هراشا  مالـس  هب  ترـضح  نآ  يوس  هب  ،و  دور الاب  يدـنلب  ماب  رب  ، دوخ هناخ  رد  ای  ، دور نوریب  ارحـص  يوس 

سپ ، دهد ماجنا  باتفآ  لاوز  زا  شیپ  ، زور لیاوا  رد  ار  راک  نیا  و.دناوخب  زامن  تعکر  ود  نآ  زا  سپ  دشوکب و  ترـضح  نآ  نیلتاق 
ندرک هیرگ  هب  ، دنک یمن  هیقت  ناشیا  زا  هاگره  ، دنتـسه شا  هناخ  رد  هک  ار  یناسک  دنک و  هیرگ  يراز و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رب 

هیلع نیـسح  هب  ناشتبیـصم  هب  ار  رگیدـکی  دراد و  اپب  ازع  ترـضح  نآ  رب  عزج  راـهظا  هب  دوخ  ۀـناخ  رد  ،و  دـنک رما  ترـضح  نآ  رب 
اهباوث نیا  موش  تیادف  : متفگ.دنروایب ار  لمع  نیا  هاگره  ، منماض ار  اهباوث  نآ  ۀمه  ناشیا  يارب  ادخ  رب  نم  ،و  دنیوگ تیزعت  مالّـسلا 

: دومرف ؟ يدرگ یم  لیفک  ار  اهنآ  ،و  يوش یم  نماض  ناشیا  يارب  ار 
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: دنیوگب : دومرف ؟ دنیوگ تیزعت  هنوگچ  ار  رگیدکی  : متفگ.دروآ اجب  ار  لمع  نیا  هک  یسک  يارب  ملیفک  نماض و  نم  يرآ 

شا ّیلو  اب  هارمه  وا  نوخ  ناگدنهاوخ  زا  ار  امـش  ام و  و  (، وا رب  دورد  ) نیـسح رب  نامتبیـصم  هب  ار  نامیاهرجا  دیامرف  گرزب  يادـخ 
زور اریز  ، ورن نوریب  ، يورن نوریب  یتجاح  لابند  هب  ار  زور  نآ  یناوتب  رگا  و.دهد  رارق  ( ناشیا رب  دورد  ) دّمحم نادناخ  زا  يدـهم  ماما 

ریخ و نآ  رد  ،و  دوـب دـهاوخن  كراـبم  وا  يارب  دوـش  هدروآرب  رگا  ،و  دوـش یمن  هدروآرب  نمؤـم  تجاـح  نآ  رد  هـک  ، تـسا یـسحن 
يزیچ زور  نآ  رد  هکره  هک  ارچ  ، دـنکن هریخذ  يزیچ  هـتبلا  ، شلزنم يارب  امـش  زا  مادـک  چـیه  زور  نآ  رد  ،و  دـید دـهاوخن  يدـشر 

هّللا یلـص  ادخ  لوسر  اب  ار  همه  ایوگ  هدرک  هریخذ  اهنآ  تهج  هک  شلها  وا و  يارب  ،و  دید دـهاوخن  تکرب  زیچ  نآ  رد  ، دـنک هریخذ 
ای هدرم  هک  يدیهش  قیّدص و  ّیصو و  لوسر و  ربمایپ و  ره  تبیصم  شاداپ  دزم و  تسوا  يارب  دشاب و  هداد  ماجنا  مّلـس  هلآ و  هیلع و 

يریمع نب  فیـس  هبقع و  نب  حـلاص.دوش  اپ  رب  تمایق  هک  ینامز  ات  ار  ایند  هدومرف  قلخ  یلاعت  قح  هک  یناـمز  زا  ، دـشاب هدـش  هتـشک 
مناوخب زور  نیا  رد  نآ  هک  امرف  میلعت  ییاعد  نم  هب  : متفگ مالّـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  هب  : تفگ یمرـضح  دّمحم  نب  همقلع  : دنا هتفگ 

مالـس هب  مهاوخب  میامنن و  ترایز  کیدزن  زا  ار  وا  هاگره  مناوخب  ار  نآ  هک  ییاعد  ،و  منک ترایز  کیدزن  زا  ار  باـنج  نآ  هاـگره 
يوس هب  يدروآ  ياجب  ار  زامن  تعکر  ود  نآ  هاگره  همقلع  يا  : دومرف نم  هب.منک  هراـشا  ما  هناـخ  زا  رود  ياهرهـش  زا  وا  بناـج  هب 

دعب رطس  دنچ  هک  یترایز  :] وگب ار  مالک  نیا  ریبکت  نتفگ  زا  سپ  ترضح  نآ  هب  هراشا  تقو  رد  نک و  هراشا  مالس  هب  ترـضح  نآ 
زا ترـضح  نآ  نارئاز  نآ  هب  ، دـننک یم  اعد  هک  يزیچ  نآ  هب  يا  هدرک  اعد  ، یتفگ ار  مالک  نیا  هاگره  هک  یتسرد  هب  [ دوش یم  رکذ 
ات دشاب  هدش  دیهـش  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اب  هک  یـشاب  یـسک  دـننامه  دـسیونب و  هجرد  رازه  رازه  دـص  وت  يارب  ادـخ  هکئالم و 

هتشون وت  يارب  دنا و  هدش  دیهش  ترضح  نآ  اب  هک  ینادیهش  ةرمز  رد  رگم  يوشن  هتخانـش  ناشتاجرد و  رد  ناشیا  اب  ینک  تکراشم 
مالس ، هدش دیهش  هک  يزور  زا  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هدرک  ترایز  هکره  ترایز  شاداپ  یلوسر و  ربمایپ و  ره  ترایز  دوش و 

: ییوگ یم  ، داب شتیب  لها  ترضح و  نآ  رب  ادخ 

، ادخ لوسر  دنزرف  يا  وت  رب  مالس  ، هّللا دبع  ابا  يا  وت  رب  مالس 
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نوخ يا  وت  رب  مالس  ، نایناهج ناوناب  رورس  همطاف  دنزرف  يا  وت  رب  مالس  ، نانیشناج رورـس  دنزرف  ،و  نانمؤم ریما  دنزرف  يا  وت  رب  مالس 
مالس امش  یگمه  رب  نم  بناج  زا  ، دندمآ دورف  تهاگرد  هب  هک  ییاهناج  وت و  رب  مالـس  ، مولظم ياهنت  يا  ادخ و  نوخ  دنزرف  ،و  ادخ

رب ام و  رب  وت  تبیصم  ،و  دش نیگنس  گرزب و  تیازع  هنیآره  ، هّللا دبع  ابا  يا  ، تسا یقاب  زور  بش و  ات  متـسه و  ات  ، هشیمه يارب  ادخ 
هک ار  یتّما  دنک  تنعل  ادخ  ، نامسآ لها  ۀمه  رب  اهنامسآ  رد  تتبیـصم  دش  گرزب  نیگنـس و  ،و  تشگ گرزب  سب  مالـسا  لها  ۀمه 

ناتیاه هبترم  زا  ،و  درک رود  ناتماقم  زا  ار  امـش  هک  ار  یموق  دنک  تنعل  ادخ  ،و  دنداهن ناینب  تیب  لها  امـش  رب  ار  داد  یب  متـس و  يانب 
ار نانآ  دنک  تنعل  ادخ  ،و  دنتشک ار  امـش  هک  ار  یتّما  دنک  تنعل  ادخ  داد و  ياج  اهنآ  رد  ار  امـش  ادخ  هک  ییاه  هبترم  ، دومن رانکرب 
زا ناشیا و  زا  امـش  بناج  هب  ادخ و  يوس  هب  میوج  یم  يرازیب  نم  دـندید  كرادـت  ناشیا  يارب  ار  امـش  اب  گنج  ناوت  ناکما و  هک 
امش اب  هک  یـسک  اب  مگنج  رد  ،و  درک حلـص  امـش  اب  هک  یـسک  ام  محلـص  رد  نم  هّللا  دبع  ابا  يا  ، ناشنارادتـسود ناوریپ و  نایعیش و 

رـسپ دنک  تنعل  ،و  دنک تنعل  ار  هیما  ینب  ۀـمه  ادـخ  ار و  نادرم  نادـناخ  دایز و  نادـناخ  دـنک  تنعل  ادـخ  ،و  تمایق زور  ات  دـیگنج 
ردپ ، دندرک لابند  ار  وت  اب  گنج  دندز و  ماگل  دندرک و  نیز  ار  اهبکرم  هک  ار  یتّما  دنک  تنعل  ،و  ار رمـش  دعـس و  نب  رمع  هناجرم و 

تمارک وـت  ۀلیــسو  هـب  ارم  ،و  تـشاد یمارگ  ار  تماـقم  هـک  ادــخ  زا  ، دــش نیگنــس  نـم  رب  تبیــصم  اـنامه  تیادــف  هـب  مرداــم  و 
هک ، منک یم  تساوخرد  ، دیشخب
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نیسح قح  هب  ایادخ  ، دنک نم  يزور  ( شنادناخ وا و  رب  ادخ  دورد  ) دّمحم تیب  لها  زا  هدش  يرای  ياوشیپ  هارمه  ار  وت  یهاوخ  نوخ 
یم بّرقت  نسح  همطاف و  ،و  نانمؤم ریما  شلوسر و  ادـخ و  هب  نم  هّللا  دـبع  اـبا  يا  ، هد رارق  دـنموربآ  ترخآ  اـیند و  رد  دوخ  دزن  ارم 
متس رد  دش  ناور  ،و  ار شناینب  نآ  رب  داهن  انب  ،و  ار هعقاو  نیا  ساسا  درک  يراذگ  هیاپ  هک  یـسک  زا.يرازیب  هب  وت و  یتسود  هب  ، میوج

یتسود اب  زین  امش  هب  نآ  زا  سپ  ،و  میوج یم  بّرقت  ادخ  هب  مرازیب و  امش  ادخ و  يوس  هب  ناشیا  زا  ، امش نایعیش  ،و  امش رب  شدادیب  و 
اب گنج  ناگدننکاپرب  ،و  ناتنانمشد زا  يرازیب  هب  ،و  امش ناتنانمشد  زا  يرازیب  هب  ،و  امش ناتسود  هب  تبـسن  یتسود  امـش و  هب  تبـسن 

،و دیگنج امش  اب  هک  یسک  اب  مگنج  رد  ،و  درک حلص  امش  اب  هک  یـسک  اب  محلـص  رد  نم  ، اهنآ ناوریپ  نایعیـش و  زا  يرازیب  هب  ،و  امش
هب ارم  هک  ادخ  زا  منک  یم  تساوخرد  سپ  ، تشاد نمشد  ار  امش  هک  یسک  اب  منمشد  ،و  تشاد تسود  ار  امش  هک  یـسک  اب  متـسود 

،و دهد رارق  امش  اب  ترخآ  ایند و  رد  ارم  هکنیا  ، درک نم  بیصن  ار  امش  نانمشد  زا  يرازیب  تشاد و  یمارگ  امـش  ناتـسود  تفرعم و 
دنک يزور  تسادخ و  دزن  امش  يارب  هک  يا  هدوتـس  ماقم  هب  دناسرب  ارم  هک  مهاوخ  یم  وا  زا  ،و  درادب راوتـسا  امـش  دزن  ار  مهاگیاج 

،و امش قح  هب  منک  یم  تساوخرد  ادخ  زا  ،و  امش نادناخ  زا  قح  هب  يایوگ  راکـشآ و  رگ  تیاده  ماما  هارمه  هب  ار  ما  یهاوخ  نوخ 
اطع هک  ار  يزیچ  نیرترب  امش  هب  ما  یگدز  تبیصم  رطاخ  هب  نم  هب  دنک  اطع  هک  ، تسوا دزن  امش  يارب  هک  ینأش 
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ۀمه رد  ،و  مالـسا رد  ازع  نآ  تسا  میظع  هچ  ،و  تبیـصم نآ  تسا  گرزب  یتبیـصم  هچ  ، شتبیـصم رطاخ  هب  يا  هدز  تبیـصم  هب  دنک 
ایادخ دـسر  یم  شزرمآ  تمحر و  دورد و  نانآ  هب  وت  بناج  زا  هک  ، هد رارق  یناسک  زا  ارم  هاگیاج  نیا  رد  ایادـخ.نیمز  اهنامـسآ و 

رارق دّـمحم  نادـناخ  دّـمحم و  [ هب یگتفیـش  لاح  رد  ] گرم ار  مگرم  ،و  دّـمحم نادـناخ  دّـمحم و  [ قشع هب  هتخیمآ  ] تایح ار  متاـیح 
وت نابز  رب  هدش  تنعل  دنزرف  هدش  تنعل  نآ  ، راوخرگج دنزرف  ،و  هّیما ینب  دنتسج  كّربت  نآ  هب  هک  تسا  يزور  زور  نیا  ایادخ.دهد 
نآ رد  ( شنادــناخ وا و  رب  ادــخ  دورد  ) تربماـیپ هـک  یفقوـم  ره  اـجک و  ره  رد  ( شنادــناخ وا و  رب  ادــخ  دورد  ) تربماـیپ ناــبز  و 

،و اهنادواج یگنادواج  هب  داب  تنعل  نانآ  رب  وت  بناج  زا  هک  ، ار هیواعم  دـنزرف  دـیزی  هیواـعم و  ،و  نایفـس اـبا  نک  تنعل  ایادخ.داتـسیا 
ادخ دورد  ) ار نیسح  ماما  ترضح  نتشک  رطاخب  ، نادرم نادناخ  دایز و  نادناخ  زور  نیا  هب  دندش  لاحـشوخ  هک  تسا  يزور  زورما 

ما یگدنز  ياهزور  ۀمه  هاگیاج و  نیا  رد  زور و  نیا  رد  نم  يادخ  ، نک نادنچود  نانآ  رب  ار  تا  هجنکش  تنعل و  سپ  ایادخ  ( وا رب 
سپـس ( ناشیا وا و  رب  دورد  ) تربماـیپ نادـناخ  ربماـیپ و  یتسود  هب  ،و  ناـشیا رب  تنعل  ناـنیا و  زا  ما  يرازیب  هب  ، میوج یم  بّرقت  وت  هب 

رد هک  ار  یسک  نیرخآ  ،و  درک متس  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  قح  هب  هک  ار  يراکمتس  نیتسخن  نک  تنعل  ادخ  ییوگ  یم  هبترم  دص 
رب دندرک  يوریپ  ،و  دنتسب نامیپ  دندومن و  یهارمه  ،و  دندرک نیـسح  اب  هک  ار  یتیعمج  نک  تنعل  ایادخ.دومن  يوریپ  وا  زا  متـس  نیا 

رب ،و  هّللا دبع  ابا  يا  وت  رب  مالس  : ییوگ یم  هبترم  دص  دعب  ، نک تنعل  ار  نانآ  ۀمه  ایادخ  ، ترضح نآ  نتشک 
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ترایز ادخ  تسا و  یقاب  زور  بش و  ات  متسه و  ات  هشیمه  داب  وت  رب  ادخ  مالـس  نم  بناج  زا  ، دندمآ دورف  تهاگرد  هب  هک  ییاهناج 
یم هاگنآ.نیـسح  نارای  ،و  نیـسح نادـنزرف  نیـسحلا و  نب  یلع  رب  نیـسح و  رب  مالـس  ، دـهدن رارق  نم  يوس  زا  ترایز  نیرخآ  امش 

نیموس و نیمود و  سپـس  ، ار نیلوا  تنعل  نآ  هب  نک  زاـغآ  ،و  تنعل هب  نم  بناـج  زا  ار  راکمتـس  نیلّوا  ، هد صاـصتخا  ایادـخ  : ییوگ
وبا نادناخ  رمش و  دعس و  نب  رمع  هناجرم و  رسپ  دایز و  نب  هّللا  دیبع  نک  تنعل  ،و  نک تنعل  ار  نانآ  مجنپ  دیزی  ایادخ  ، ار نیمراهچ 

: ییوگ یم  يور و  یم  هدجس  هب  سپس.تمایق  زور  ات  ار  ناورم  نادناخ  دایز و  نادناخ  نایفس 

زور رد  ار  نیسح  تعافش  ایادخ  میازع ، یگرزب  رب  ساپس  ار  يادخ  ، نانآ یگدز  تبیصم  رب  نارازگرکش  ساپس  ار  وت  ساپس  ایادخ 
زا عافد  رد  ار  ناشناج  هک  نانآ  ، نیـسح نارای  نیـسح و  هارمه  هب  دوخ  دزن  ارم  قدص  مدق  رادـب  تباث  ،و  نک مبیـصن  [ تمایق هب  ] دورو

: تفگ همقلع.دندیشخب  ( وا رب  دورد  ) نیسح

مامت هک  ، نک ترایز  ینک  ترایز  دوخ  ۀناخ  رد  ترایز  نیا  هب  زور  ره  ار  ترضح  نآ  یناوتب  رگا  : دومرف مالّسلا  هیلع  رقاب  ترـضح 
زا رگید  یعمج  نارهم و  نب  ناوفـص  اب  : هدرک تیاور  هریمع  نب  فیـس  زا  یـسلایط  دلاخ  نب  دّـمحم.دوب  دـهاوخ  وت  يارب  اهباوث  نیا 
زا هک  ینامز  هنیدـم  بناج  هب  هریح  زا  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  جورخ  زا  سپ  میتفر  نوریب  فجن  يوس  هب  ناـمدوخ  باحـصا 

سّدقم رس  دزن  زا  : تفگ ام  هب  هاگنآ  ، دینادرگ هّللا  دبع  ابا  دهـشم  بناج  هب  ار  دوخ  تروص  ناوفـص  ، میدش غراف  نانمؤم  ریما  ترایز 
ترضح و نآ  رب  مالـس  هب  ، درک هراشا  امیا و  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  اجنیا  زا  هک  ، دینک ترایز  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ، نانمؤم ریما 

یمرضح دّمحم  نب  همقلع  هک  ، دناوخ ار  یترایز  نامه  ناوفص  : تفگ فیس.مدوب  ترضح  نآ  تمدخ  تقو  نآ  رد  نم 
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سپ ،و  دروآ اجب  مالّسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  رس  دزن  زامن  تعکر  ود  سپس  ، دوب هدرک  تیاور  اروشاع  زور  رد  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 
هب ار  دوخ  يور  هک  یلاحرد  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  بناج  هب  درک  هراشا  درک و  عادو  ار  مالّـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  ، زامن نآ  زا 

: دوب نیا  ندناوخ  زامن  زا  دعب  هک  ییاهاعد  هلمج  زا  ،و  تفگ عادو  وا  ترایز  زا  سپ  دوب و  هدرک  وا  بناج 

[ اروشاع ترایز  زامن  زا  دعب  ياعد  ]

سرداد يا  ، ناهاوخاد سردایرف  يا  ، نانیگهودنا هودنا  ةدـننک  فرطرب  يا  ، ناگراچیب هتـساوخ  ةدـنهد  خـساپ  يا  ، ادـخ يا  ، ادـخ يا 
رترب هاگدـید  رب  هکنآ  يا  ، دوش یم  هدرپ  شلد  صخـش و  ناـیم  هکنآ  يا  ، تسا کـیدزن  ندرگ  گر  زا  نم  هب  هکنآ  يا  ، ناـیوجداد

،و اهمـشچ تناـیخ  هکنآ  يا  ، دراد ـالیتسا  یتـسه  روشک  تموکح  رب  ،و  تسا ناـبرهم  هدنـشخب و  هکنآ  يا  ، شور دبهپـس  رب  ،و  تسا
هکنآ يا  ، دوشن هبتـشم  وا  رب  اهادص  هکنآ  يا  ، تسین یفخم  وا  رب  يا  هدیـشوپ  چیه  هکنآ  يا  ، دناد یم  دـننک  ناهنپ  اه  هنیـس  ار  هچنآ 

يا ، هتفر تـسد  زا  ره  هدـنبایرد  يا  ، درواـین نوتـس  هـب  ار  وا  ناگدننکرارـصا  رارـصا  هـکنآ  يا  دـنزادنین  هابتـشا  هـب  ار  وا  ، اهیدـنمزاین
نوریب يا  ، تاـجاح ةدـنروآرب  يا  ، تـسا يراـک  رد  زور  ره  هـکنآ  يا  ، گرم زا  سپ  اـهناج  ةدـننیرفآ  يا  ، هدـنکارپ ره  ةدـنروآدرگ 

،و دنک تیافک  زیچ  ره  زا  هکنآ  يا  ، ّمهم روما  ةدننک  تیافک  يا  ، اهتبغر تسرپرـس  يا  ، اهـشهاوخ ةدنـشخب  يا  ، اهلد زا  اهمغ  ةدنروآ 
قح هب  نانمؤم و  ریما  یلع  ،و  ناربمایپ متاخ  دّمحم  قح  هب  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ، نیمز اهنامـسآ و  رد  يزیچ  وا  زا  دنکن  تیافک 
یم لّسوتم  ناـشیا  هب  منک و  یم  هجوت  وت  هب  ناـنآ  ۀلیـسو  هب  هاـگیاج  نیا  رد  نم  ، نیـسح نیـسح و  قح  هب  ،و  تربماـیپ رتخد  همطاـف 
یم دـنگوس  ار  وت  مروخ و  یم  دـنگوس  منک و  یم  تساوخرد  وت  زا  نانآ  قح  هب  ،و  مهاوخ یم  تعافـش  هاـگرد  هب  ناـنآ  هب  ،و  موش

مهد و
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هب ،و  يداد يرترب  نایناهج  رب  ار  نانآ  هچنآ  هب  ،و  تسا وت  شیپ  ناـنآ  يارب  هک  يردـق  قح  هب  ،و  تسوت دزن  ناـنآ  يارب  هک  ینأـش  هب 
ناشلـضف ناشدوجو و  مان  نآ  هب  ،و  يداد صاصتخا  مان  نآ  هب  ار  نانآ  ، نایناهج نایم  زا  ،و  يداد رارق  نانآ  دزن  ار  نآ  هک  تماـن  قح 

دّمحم نادناخ  دّمحم و  رب  مهاوخ  یم  وت  زا  ، تفرگ يرترب  نایناهج  ۀمه  لضف  رب  نانآ  لضف  ات  ، يدومن راکـشآ  نایناهج  لضف  زا  ار 
یتسدـیهت و زا  ،و  ینک ادا  ار  مضرق  ییامن و  تیافک  مروما  ّمهم  زا  ارم  ،و  ینک فرطرب  ار  میراتفرگ  ینارگن و  مغ و  ،و  یتسرف دورد 

شهودنا زا  هک  ار  یـسک  هودنا  ینک  تیافک  نم  زا  ،و  ییامن مزاین  یب  تاقولخم  زا  ندومن  تساوخرد  زا  ،و  یهد مهانپ  یگدـنامرد 
زا هک  یسک  رـش  ،و  مراد میب  شیراومهان  زا  هک  ار  یـسک  يراومهان  و  مراد ، ساره  يراوشد  زا  هک  ار  یـسک  يراوشد  ،و  مسرت یم 
زا هک  یـسک  یتلادـع  یب  ،و  مراد میب  شزواجت  زا  هک  یـسک  زواجت  و  مراد ، تشحو  شبیرف  زا  هک  یـسک  بیرف  ،و  مسرت یم  شرش 
میب شا  هشقن  زا  هک  یـسک  هشقن  ،و  مراد تشحو  شا  هطلـس  زا  هک  یـسک  هطلـس  زا  هـک  یـسک  هطلـس  ،و  مـسرت یم  شا  یتلادـع  یب 

ینادرگب نما  ار  ناراّکم  رکم  ناشیدنادب  یـشیدنادب  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  ،و  مسرت یم  دوخ  هب  شتردق  زا  هک  یـسک  تردق  ،و  مراد
گنرین و هلیح و  نم  زا  ،و  نک یـشیدنادب  شقح  رد  ، درک یـشیدنادب  نم  ةرابرد  هکره  ،و  نک شدصق  هدرک  نم  دصق  هکره  ایادـخ 
هب نک  مرگرـس  نم  زا  ار  وا  ایادـخ  ، یهاوخ هک  اجک  ره  ،و  یهاوخ هک  هنوگره  رادزاـب  نم  زا  ار  وا  ،و  نادرگزاـب ار  شیوزرآ  ورین و 
هک یتـّلذ  ،و  یهدـن شتیفاـع  هک  يدرد  هب  ،و  ینکن شّدـس  هک  يزاـین  هب  ،و  شا یناـشوپن  هک  ییـالب  هب  ،و  ینکن شناربـج  هـک  يرقف 

ار یتسدیهت  نک  دراو  ،و  شمشچ ود  ربارب  رد  هک  يراوخ  نزب  ایادخ.ییامرفن  شناربج  هک  یتنکسم  ،و  ییامنن شزیزع 
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شداـی زا  ارم  داـی  ،و  دـشابن شیارب  یتـغارف  هک  يا  هدـننک  مرگرـس  نـم  زا  ار  وا  اـت  ، شندـب رد  ار  درد  يراـمیب و  ،و  شلزنم رد  وا  رب 
،و ار شیاضعا  ۀـمه  بلق و  اپ و  تسد و  نابز و  مشچ و  شوگ و  نم  زا  رادـهاگن  يدرب و  شدای  زا  ار  تدوخ  دای  هک  ناـنچمه  ، ربب
،و نم دای  نم و  زا  ، يا هدـننک  مرگرـس  یمرگرـس  وا  يارب  یهد  رارق  ار  نآ  ات  ، هدـم شیافـش  ،و  نک دراو  يرامیب  وا  رب  اهنآ  ۀـمه  رد 
زج يا  هدننک  تیافک  هک  يا  هدـننک  تیافک  ییوت  هک  یتسرد  هب  ، دـنکن تیافک  وت  ریغ  هک  ار  هچنآ  ، هدـننک تیافک  يا  نک  تیافک 

شـسردایرف ،و  وت زج  شا  هدنهد  هانپ  هک  یـسک  تشگ  دیمون  تسین  وت  زج  يا  هدنهد  هانپ  ،و  تسین وت  زج  يا  هدـنیاشگ  ،و  تسین وت 
شمارآ و ییوت  سپ  ، تسوت ریغ  قولخم  زا  شتاـجن  ياـج  ،و  وت زج  شأـجلم  ،و  وت زج  شهاـگزیرگ  ،و  وت زج  شهاـگهانپ  ،و  وت زج 

نادناخ دّـمحم و  هب  ،و  میوج یم  يراگتـسر  وت  هب  ،و  مهاوخیم شیاشگ  وت  هب  ، متاجن ياج  أجلم و  مهاگزیرگ و  هاگهانپ و  ،و  مدـیما
تیاکش ، تسار وت  رکش  ساپـس و  ، ادخ يا  ، ادخ يا  ، ادخ يا  ، مهاوخ یم  تعافـش  ،و  موش یم  لّسوتم  ،و  منک یم  ور  وت  يوس  دّمحم 
نادـناخ دّـمحم و  قح  هب  ، ادـخ يا  ، ادـخ يا  ، ادـخ يا  مهاوخ  یم  وت  زا  ، يا هدـش  هتـساوخ  يرای  هب  هک  ییوت  ،و  تسوت يوس  هب  اهنت 

زا هک  نانچمه  ، ینک فرطرب  تلاح  نیا  رد  ارم  دیدش  هودنا  ینارگن و  مغ و  ،و  یتسرف دورد  دّمحم  نادناخ  دّـمحم و  رب  هک  ، دّـمحم
وا زا  هک  نانچمه  نک  فرطرب  نم  زا  يدرک  تیافک  شنمـشد  ساره  زا  ار  وا  ،و  يدومن فرطرب  ار  هودـنا  مغ و  ینارگن و  تربمایپ 

يدرک تیافک  ار  وا  هک  نانچمه  نک  تیافک  ارم  ،و  يدوشگ وا  زا  هک  نانچمه  ياشگب  نم  زا  ،و  يدومن فرطرب 
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زا هک  ار  هچنآ  ینارگن  ،و  مسرت یم  شا  هنیزه  زا  هک  ار  هچنآ  ۀـنیزه  ،و  مـسرت یم  شـساره  زا  هـک  ار  هـچنآ  ساره  نادرگرب  نـم  زا 
نارگن ارم  هچنآ  تیافک  ،و  متاجاح ندروآرب  هب  نادرگزاب  ارم  ،و  ما یتسه  رب  تباب  نیا  زا  یتمحز  چیه  نودـب  ، مراد میب  شا  ینارگن 

ات متـسه و  ات  هشیمه  ادخ  مالـس  نم  بناج  زا  امـش  رب  ، هّللا دـبع  ابا  يا  نانموم و  ریما  يا  ، میایند ترخآ و  راک  زا  شا  ینارگن  ، هدرک
رادب هدنز  ایادخ  ، دزادنین ییادج  امـش  نم و  نیب  ،و  دـهدن رارق  امـش  ترایز  زا  راب  نیرخآ  ار  ترایز  نیا  ادـخ  ،و  تسه زور  بش و 
ةرمز رد  ارم  نک  روشحم  ،و  ناشیا نییآ  رب  ریگب  ار  مناج  ،و  ناـنآ گرم  نوچ  ارم  ناریمب  ،و  وا نادـنزرف  دّـمحم و  یگدـنز  نوچ  ارم 

.ترخآ ایند و  رد  یندز  مهرب  مشچ  ةزادنا  هب  یتح  ، زادنیم ییادج  هاگچیه  ناشیا  نم و  نیب  ،و  نانآ

هب ،و  ملّـسوتم ناتراگدرورپ  مراگدرورپ و  يادـخ  هب  ،و  مدـمآ امـش  بناج  هب  ناتترایز  رطاـخ  هب  ، هّللا دـبع  اـبا  يا  ،و  ناـنمؤم ریما  يا 
تعافش نم  يارب  امش  سپ  ، متعافش راتساوخ  متجاح  نیا  ةرابرد  امش  ۀلیـسو  هب  ادخ  هاگـشیپ  هب  ،و  میوا يوس  هب  هّجوتم  امـش  ۀلیـسو 
یلاحرد ، مدرگ یم  زاب  امش  دزن  زا  نم  ، تسا هلیسو  دنلب و  یهاگیاج  دنموربآ و  یتلزنم  هدوتـس و  ماقم  ادخ  دزن  امـش  يارب  هک  ، دینک

دوخ يارب  ادخ  يارب  ادخ  هاگرد  هب  امش  تعافـش  هب  ، ادخ بناج  زا  ، شندیـسر ماجنا  هب  ندمآرب و  ،و  تجاح ققحت  هار  هب  مشچ  هک 
ادخ هچنآ  رب  متـشگزاب  مهاگتـشگزاب  هکلب  ، هناراکنایز هنادیمون و  مهاگتـشگزاب  دشاب  یمن  مدرگن و  دـیماان  سپ  ، متـسه نآ  ةرابرد 

لّکوت لاح  رد  ، ادخ هب  منداد  هیکت  اب  ، ادخ هب  ار  مراک  ، ما هدننک  راذگاو  ، ادخ هب  رگم  تسین  ییورین  شبنج و  رد  تساوخ 
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يارو ادخ و  يارو  نم  يارب  ، دناوخ ار  وا  هک  ار  یسک  يادص  ادخ  دونـش  یم  ، تسا یفاک  تسا و  سب  ارم  ادخ  میوگ  یم  ،و  ادخ رب 
ادـخ هب  زج  تسین  ییورین  شبنج و  ، دوش یمن  دـهاوخن  هچنآ  ،و  دـش تساوخ  مراگدرورپ  هچنآ  ، تسین يّدحرـس  منارورـس  يا  امش 

نانمؤم و ریما  يا  نم  ياقآ  يا  ، متـشگزاب ، دـهدن رارق  امـش  زا  نم  ترایز  نیرخآ  ار  ترایز  نیا  ادـخ  ،و  مراپـس یم  ادـخ  هب  ار  امش 
هدنسر امـش  هب  مالـس  نیا  ، تسا هتـسویپ  زور  بش و  ات  ، داب هتـسویپ  امـش  رب  ممالـس  نم و  رورـس  يا  هّللا  دبع  ابا  يا  وت  ،و  نم يالوم 

اریز ، دهد ماجنا  ار و  نآ  دهاوخب  هکنیا  امش  قح  هب  مهاوخ  یم  وا  زا  ،و  دهاوخ ادخ  رگا  دشاب  هدیشوپ  امش  زا  ممالس  هکنیا  هن  ، تسا
هب راودـیما  يراذگرکـش و  ،و  ادـخ يارب  ساپـس  هبوت و  لاـح  رد  ، متـشگزاب امـش  دزن  زا  مرورـس  ود  يا  ، تسا راوگرزب  هدوتـس و  وا 
زا نادرگور  هن  ، میامـش ترایز  يوس  هب  هدننک  عوجر  هدننک و  تشگزاب  هدـندرگزاب و  هک  یلاحرد  ، يدـیماان سأی و  نودـب  ، تباجا
هب منایاقآ  يا  ، ادخب زج  تسین  ییورین  شبنج و  ،و  دهاوخب ادخ  رگا  ما  هدـننک  تشگزاب  هدـننک و  عوجر  هکلب  ، ناتترایز زا  هن  ،و  امش

ترایز رد  هچنآ  زا  ارم  ادخ  ، دندش تبغر  یب  ناتترایز  امش و  هب  تبـسن  ایند  لها  هکنآ  زا  سپ  ، مدومن تبغر  ناتترایز  امـش و  يوس 
.تسا هدنهد  خساپ  کیدزن و  وا  هک  یتسرد  هب  دزاسن  دیماان  مدرک  وزرآ  دیما و  امش 

[ اروشاع ترایز  تلیضف  رد  ناوفص  ربخ  ]

هکلب ، درکن تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  زا  ام  يارب  ار  اعد  نیا  ، دّـمحم نب  همقلع  : متفگ ناوفـص  هب  : دـیوگ یم  هریمع  نب  فیس 
اجب ترایز  ترضح  نآ  ، مدش دراو  ناکم  نیا  هب  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  مدوخ  دّیس  اب  : تفگ ناوفص.درک  ثیدح  ار  ترایز  نامه 

ام هک  نانچ  ، دروآ اجب  زامن  تعکر  ود  هکنیا  زا  سپ  ، عادو ماگنه  اـعد  نیا  هب  درک  اـعد  ،و  میدروآ اـجب  اـم  هک  ار  هچنآ  لـثم  دروآ ،
زامن
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تراـیز نیا  رب  : دوـمرف نم  هب  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  : تفگ ناوفـص  هاـگنآ.میدرک  عادو  اـم  هک  ناـنچ  درک  عادو  میدروآ و  اـجب 
ترایز و نیا  هب  دـنک  ترایز  هکره  يارب  ، منماض ادـخ  رب  نم  هک  یتسرد  هب  ، نک ترایز  نآ  هب  ناوخب و  ار  اـعد  نیا  نک و  تبظاوم 

نآ دسرب و  ترـضح  نآ  هب  شمالـس  دشاب و  هدیدنـسپ  شیعـس  هتفریذپ و  شترایز  هکنیا  هب  ، رود ای  کیدزن  زا  ، اعد نیا  هب  دنک  اعد 
زاب دـیماان  ار  وا  دـسرب و  دـهاوخ  هک  هبترم  ره  هب  ، دوش اور  یلاعت  يادـخ  بناج  زا  وا  تجاح  دـنامن و  هدیـشوپ  بانج  نآ  زا  مـالس 

نامض و نیم  هب  مالّسلا  مهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  شردپ  زا  مردپ  مردپ و  زا  متفای  نامـض  نیا  هب  ار  ترایز  نیا  ناوفـص  يا.دنادرگن 
شردپ زا  نسح  نامض و  نیمه  هب  مالّسلا  هیلع  نسح  شردارب  زا  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  نامـض و  نیمه  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  زا  وا 
لییاربج زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  نامض و  نیمه  اب  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مالّسلا  امهیلع  نانمؤم  ریما 

هک هدرک  دای  دنگوس  دوخ  سّدقم  تاذ  هب  ّلج  ّزع و  يادـخ  قیقحت  هب.نامـض  نیمه  اب  یلاعت  يادـخ  زا  لییاربج  نامـض و  نیمه  اب 
منکیم و لوبق  ار  وا  ترایز  ، اعد نیا  هب  دـنک  اـعد  ،و  رود اـی  کـیدزن  زا  ، دـنک تراـیز  تراـیز  نیا  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  هکره 
اب ددرگن و  زاب  تراسخ  يدیماان و  اب  نم  ترضح  زا  منکیم و  تیانع  ار  شا  هتساوخ  دشاب و  هک  هزادنا  ره  مریذپ  یم  ار  وا  شهاوخ 

تعافش هک  سکره  ّقح  رد  ار  وا  تعافش  خزود و  زا  يدازآ  تشهب و  هب  ندیسر  تجاح و  ندروآرب  هب  منادرگ  شزاب  یلاحـشوخ 
تاذ رب  تیعقاو  نیا  هب  یلاـعت  قح.دوشن  لوـبق  وا  قـح  رد  تعافـش  هک  تیب  لـها  اـم  نمـشد  زج  : دوـمرف ترـضح  ، مریذـپ یم  دـنک 

ادخ هّللا  لوسر  ای  : تفگ لیئاربج  سپ.دـنداد  یهاوگ  نآ  هب  توکلم  هکئالم  هچنآ  رب  هتفرگ  هاوگ  ار  ام  هدروخ و  دـنگوس  شـسدقا 
مهیلع وت  دـالوا  زا  ناـماما  نیـسح و  نسح و  همطاـف و  یلع و  تراـشب  يداـش و  وت و  تراـشب  رورـس و  يارب  هداتـسرف  وت  يوسب  ارم 

زور ات  امش  ۀعیش  مالّسلا و  مهیلع  ناماما  نیسح و  نسح و  همطاف و  یلع و  وت و  ینامداش  داب  هدنیاپ  رمّتـسم و  تمایق  زور  ات  مالّـسلا 
ترایز ، داد يور  یتجاح  ّلج  ّزع و  يادخ  يوسب  تیارب  هاگره  : دومرف نم  هب  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  : تفگ ناوفص  هاگنآ  زیخاتسر 

هدروآرب ادـخ  بناـج  زا  هاوخب  دوخ  راـگدرورپ  زا  ار  تتجاـح  ناوخب و  ار  اـعد  نیا  يدوـب و  هک  یناـکم  ره  زا  تراـیز  نیا  هب  نک 
مجن » باتک رد  : دـیوگ فلؤم.هّلل  دـمحلا  شنانتما و  دوج و  هب  ، دومرف دـهاوخن  فـالخ  دوخ  لوسر  هب  ار  دوخ  ةدـعو  ادـخ  دوشیم و 

وا هب  ترضح  نآ  شیامرف  ّجح و  رفس  رد  هادف  انحاورا  رصع  ماما  رـضحم  هب  یتشر  دمحا  دیـس  جاح  بانج  فّرـشت  لیز  رد  « بقاثلا
ار تیاکح  نآ  ام  »و  تسا ترایز  نیا  دیاوف  راثآ و  تلیـضف و  رب  لیلد  ،» اروشاع ، اروشاع ، اروشاع ، دـیناوخ یمن  اروشاع  ارچ  امـش  هک 
اما : هدومرف هیلع  هّللا  همحر  يرون  مالـسالا  هقث  اـم  خیـش  هحفـص 839] ] .درک دـیهاوخ  لقن  هریبک  هعماـج  تراـیز  زا  سپ  هّللا  ءاـش  نا 
هک دنچ  ره  ، دشاب یموصعم  ياملا  ءاشنا و  زا  رهاظ  هب  هک  تسین  تارایز  ریاس  خنـس  زا  هک  سب  نآ  ماقم  لضف و  رد  ، اروشاع ترایز 

بیترت نیمه  هب  هک  تسا  هّیسدق  ثیداحا  خنـس  زا  هکلب  دیاین  نوریب  دسر  نآ  هب  الاب  ملاع  زا  هچنآ  زج  يزیچ  ناشیا  هرّهطم  بولق  زا 
مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ایبنا  متاخ  هب  وا  زا  نیما و  لییاربج  هب  هتمظع  ّتلج  ّتیدحا  ترـضح  زا  ، اعد مالـس و  نعل و  ترایز و  زا 

تسا ریظن  یب  نانمشد  عفد  دصاقم و  هب  ندیـسر  تاجاح و  ياضق  رد  رتمک  ای  زور  لهچ  رد  نآ  هب  تموادم  ، هبرجت رب  انب  هدیـسر و 
نآ رب  تموادم  تبظاوم و  زا  هکنآ  دیاوف  نیرتهب  زا  اما 
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هتـسویپ تسا و  فرـشا  فجن  رواجم  ناـکین  زا  هک  يدزی  نیـسح  ّـالم  جاـح  ، یّقتم حـلاص  ۀـقث  : هک تسا  يا  هدـیاف  ، هدـمآ تسد  هب 
هب لاغتـشا  هراومه  هک  دوب  یحلاص  لضاف  درم  دزی  رهـش  رد  هک  درک  لقن  يدزی  دّمحم  جاح  نیما  ۀـقث  زا  ترایز  تدابع و  لوغـشم 
رس هب  تسا  رازم  هب  فورعم  دننوفدم و  ناحلاص  زا  یتعامج  نآ  رد  هک  دزی  جراخ  ةربقم  رد  اهبش  تشاد و  دوخ  ترخآ  رما  حالصا 

گرزب هکنآ  ات  ، دـنتفر یم  مّلعم  کی  شیپ  سرد  يارب  دـندوب و  هدـش  گرزب  مه  اب  یکدوک  زا  هک  دوب  يا  هیاسمه  ار  وا  درب و  یم 
یّلحم کیدزن  هربقم  نامه  رد  تفر و  ایند  زا  ات  تفرگ  شیپ  [ تایلام رومأم  قحان  هب  روز و  هب  نتفرگ  کی  هد  ] يراّشع لغـش  دـش و 

هب ، تسا ییوکین  تئیه  رد  هک  دید  باوخ  رد  ار  وا  یهام  زا  رتمک  نتـشذگ  زا  سپ  ، دـندرک نفد  درک  یم  هتوتیب  حـلاص  درم  نآ  هک 
ناشیا نطاب  رد  یکین  هک  يدوبن  ییاهنآ  زا  مناد  یم  مناد و  یم  ار  وت  راک  نطاـب  رهاـظ و  ماـجنا و  زاـغآ و  نم  : تفگ تفر و  وا  دزن 

زور زا  نم  ، یتفگ هک  تسا  نانچ  : تفگ ؟ يدیـسر ماقم  نیا  هب  لمع  مادک  هب  سپ  ، دـبلط یمن  ار  باذـع  زج  وت  لغـش  دور و  لامتحا 
درک هراشا  ودندرک  نفد  ناکم  نیا  رد  ار  وا  ،و  دش تروف  داّدح  فرشا  داتسا  ۀجوز  هک  زورید  ات  مدوب ، باذع  نیرتدیدش  رد  ندرم 

ترایز ار  وا  هبترم  هس  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  هّللا  دبع  وبا  ترضح  ، وا تافو  بش  رد  دوب و  رود  وا  زا  عرذ  ردص  بیرق  هک  یعضوم  هب 
درم نآ  ، میداتفا تمعن  هعـس و  رد  دـش و  وکین  ام  تلاـح  سپ  ، دومرف رما  هربقم  نیا  باذـع  ندـش  هتـشادرب  هب  موس  ۀـبترم  رد  درک و 

،و دیـسرپ وا  زا  ناداّدح  رازاب  رد  ، تسناد یمن  ار  وا  لّحم  تخانـش و  یمن  ار  داّدح  هک  یلاحرد  ، دش رادیب  باوخ  زا  هناّریحتم  حلاص 
مـسا ار  عضوم  نامه  (و  ناکم نـالف  رد  ار  وا  ،و  درک تاـفو  زورید  يرآ  تفگ  ؟ دوب يرـسمه  وت  يارب  اـیآ  : دیـسرپ وا  زا  ، تفاـی ار  وا 
تفگ ، هن : تفگ ؟ درک یم  وا  بئاصم  رکذ  : تفگ : هن تفگ  ؟ دوب هتفر  مالّـسلا  هیلع  هّللا  دـبع  یبا  ترایز  هب  وا  : دیـسرپ ، میدرک نفد  ( درب

اروشاـع تراـیز  ندـناوخ  هب  نز  نآ  تفگ  ، درک لـقن  ار  باوـخ  ؟ ییوـج یم  هچ  دیـسرپ  داّدـح  ، هن : تفگ ؟ تـشاد يرادازع  سلجم 
.تشاد تموادم  تبظاوم و 

[ هفورعم ریغ  ياروشاع  ترایز  : مود ]

هبترم دص  نتفگ  تّقـشم  ،و  تسا ناسمه  باوث  رجا و  رد  هلوادـتم  هفورعم  ترایز  اب  ، ترایز نیا  : هفورعم ریغ  ياروشاع  ترایز  : مود
تسود سکره  : تسا نینچ  ، نآ حرـش  رکذ  نودب  ، هدش لقن  « میدق رازم  » باتک رد  هکنآ  تروص  ،و  درادن ار  مالـس  هبترم  دص  ،و  نعل

زامن تعکر  ود  هاگنآ  دور ، دوخ  ۀناخ  ماب  ای  ارحص  هب  دیامن و  لسغ  ، دنک ترایز  کیدزن  ای  رود  ياهرهش  زا  ار  ترـضح  نآ  دراد 
هراشا و مالـس و  نیا  هب  دنک و  هراشا  مالـس  هب  ترـضح  نآ  يوس  هب  ، داد مالـس  نوچ  ، دـناوخب ار  « دـیحوت » ةروس نآ  رد  ،و  دروآ اجب 

هاگنآ ، دنک یّلعم  يالبرک  هب  ور  ینعی  ، تسا نآ  رد  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  هّللا  دبع  وبا  هک  یتهج  نآ  هب  دوش  هّجوتم  ، ّتین
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: دیوگب تناکتسا  عوشخ و  اب 

دنزرف يا  وت  رب  مالـس  ، نانیـشناج ياقآ  دنزرف  ،و  هدنهد میب  هدنهد و  هدژم  دـنزرف  يا  وا  رب  مالـس  ، ادـخ لوسر  دـنزرف  يا  وت  رب  مالس 
رب مالس  ، ادخ نوخ  دنزرف  ادخ و  نوخ  يا  وت  رب  مالـس  ، شبختنم دنزرف  ادخ و  بختنم  يا  وت  رب  مالـس  ، نایناهج ناوناب  رورـس  همطاف 

تماـقا تراوج  رد  دـندمآ و  دورف  تهاـگرد  هب  هک  ییاـهناج  رب  ،و  كاـپ رگتیادـه  ياوشیپ  يا  وـت  رب  مالـس  ، موـلظم ياـهنت  يا  وـت 
هب تبیـصم  هک  یتسار  هب  تسه  زور  بش و  ات  ،و  متـسه ات  وت  رب  مالـس  نم  يوس  زا  ، تناگدننک ترایز  هارمه  دندش  دراو  ،و  دندرک
یم زاب  وا  يوسب  مییادـخ و  زا  ام  سپ  ، تشگ میظع  اهنیمز  اهنامـسآ و  لها  ۀـمه  ناناملـسم و  ناـنمؤم و  ناـیم  رد  ،و  دـش گرزب  وت 

ۀتفایهر امنهار و  ياهلـسن  رب  ،و  تبیجن كا و  ناردـپ  رب  ،و  نیـسحلا هّللا  دـبع  ابا  يا  وت  رب  ادـخ  تاّیحت  تاکرب و  اـهدورد و  میدرگ 
هک ار  یتّما  دنک  تنعل  ادخ  ،و  دـندومن اهر  ار  وت  هب  کمک  ترـصن و  ودـندرک  غیرد  تا  يرای  زا  هک  ار  یتّما  دـنک  تنعل  ادـخ  ، امش
ملظ نیا  دندرک و  زاب  ار  هار  ، امش هب  ملظ  رازآ و  يارب  ،و  دندرک هدامآ  ار  امش  رب  یتلادع  یب  ۀنیمز  دنداهن و  انب  ار  امش  رب  متـس  ناینب 

نایعیش و نانیا و  زا  مدش  رازیب  ، مناتسرپرس نایاقآ و  يا  امش  ادخ و  يوس  هب  ، دنتخاس يراج  ناتنایعیش  امش و  ياهرهش  رد  ار  روج  و 
تشاد یمارگ  هک  ، مناتسرپرس يا  ادخ  زا  ، ناشناوریپ

ص:717

 ( ناسآ شراگن  نانجلا (  حیتافم  دیدج  www.Ghaemiyeh.comبختنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1215زکرم  هحفص 805 

http://www.ghaemiyeh.com


یمارگ ناتنانمشد  زا  تئارب  امـش و  هب  يادتقا  تیالو و  هب  ارم  هک  ، منک یم  تساوخرد  ، ار ناتنأش  تلزنم و  داد  تفارـش  ،و  ار ناتماقم 
دروم ماما  هارمه  امـش  یهاوخنوخ  بلط  هب  ،و  دـنک نم  يزور  ار  امـش  یتسود  هک  مهاوخ  یم  نابرهم  راـکوکین  يادـخ  زا  ،و  درادـب

امش يارب  هک  يا  هدیدنسپ  ماقم  هب  ،و  دنک هارمه  امش  اب  ارم  ترخآ  ایند و  رد  هکنیا  ،و  دیامن ّقفوم  دّمحم  نادناخ  زا  رگتیاده  راظتنا 
هب نم  هب  دنک  اطع  هک  ، هداد رارق  يارب  هک  ینأش  هب  ،و  امـش قح  هب  ، منک یم  تساوخرد  ّلج  ّزع و  يادـخ  زا  ،و  دـناسرب تسادـخ  دزن 
وا يوس  هب  ییادخ و  زا  ام  ،و  درک اطع  شتبیصم  رطاخ  هب  يا  هدز  تبیصم  هب  هک  ار  يزیچ  نیرترب  ، امـش هب  ما  یگدز  تبیـصم  رطاخ 
زاب وا  يوس  هب  مییادخ و  زا  ام  سپ  ، ناناملسم نانمؤم و  ياهلد  يارب  ، دوب تخس  كاندرد و  هچ  هک  یتبیصم  زا  يا  ،و  میدرگ یم  زاب 

اهدورد و اهنآ  هب  وت  بناج  زا  هک  هد  رارق  ینانآ  زا  تلاح  نیا  رد  ارم  ،و  تسرف دورد  دّمحم  نادناخ  دّـمحم و  رب  ایادـخ.میدرگ  یم 
نادـناخ دّـمحم و  هـب  نـم  اریز  ، رادـب ناـبّرقم  زا  دــنموربآ و  دوـخ  شیپ  رد  ترخآ  اـیند و  رد  ارم  ،و  دــسر یم  شزرمآ  تـمحر و 

زا بختنم  ،و  تـقلخ زا  هدـیزگرب  هـب  ، موـش یم  لّـسوتم  نـم  ایادـخ.مییوج  یم  بّرقت  وـت  هـب  ( ناـشیا ۀـمه  وا و  رب  وـت  دورد  ) دّـمحم
ارم یگدـنز  ،و  تسرف دورد  دّـمحم  نادـناخ  دّـمحم و  رب  ایادـخ.راوگرزب  ود  نآ  نادـنزرف  زا  ناکاپ  یلع و  دّـمحم و  تناگدـیرفآ 
هک ، زادنیم ییادج  نانآ  نم و  نیب  ترخآ  ایند و  رد  ،و  هد رارق  نانآ  ( هب یگتفیش  اب  ) ندرم ارم  ندرم  نانآ و  ( قشع هب  هتخیمآ  ) یگدنز

ناگدش تنعل  رب  نآ  رد  دیآ  یم  دورف  تنعل  ،و  دوش یم  هزات  نآ  رد  ماقتنا  هک  تسا  يزور  زورما  ایادخ  ، ییاعد هدنونش  وت 
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راـتفگ و هب  هک  یـسک  نک  تنعل  ،و  نک تـنعل  ار  ناـنآ  ایادـخ  ، رمـش دعـس و  نـب  رمع  ،و  داـیز نادـناخ  رب  ،و  دـیزی نادـناخ  دـیزی و 
دب هک  یخزود  ، هد ناشیاج  خزود  رد  ،و  نک دراو  تنازوس  شتآ  رد  ار  نانآ  ،و  رایسب یتنعل  نایاپ  ات  زاغآ  زا  ، دش یـضار  ناشرادرک 

تدـعاسم نانآ  هب  ،و  دـش نامیپ  مه  نانآ  اب  ،و  درک يراکمه  ناـنآ  اـب  هکره  ناـنآ و  رب  نادرگ  بجاو  ار  خزود  ،و  تسا یهاـگیاج 
نآ هب  هک  ار  تیاه  تنعل  دش  یضار  هثداح  نیا  هب  هک  ره  رب  ،و  نانآ رب  ناشیا و  يور  رب  نک  زاب  ،و  دش یضار  ناشرادرک  هب  ،و  دومن

يزاـبجل شکندرگ  ره  هدـش و  هدـنار  ناطیـش  ره  كرـشم و  ره  رفاـک و  ره  رکنم و  ره  بصاـغ و  ره  ،و  راکمتـس ره  يدرک  تـنعل 
لوا رب  ار  تماـقتنا  باذـع و  مشخ و  بـضغ و  نـک  نادـنچود.نک  تـنعل  ار  هـمه  ناورم  نادـنزرف  شنادـناخ و  دـیزی و  ایادـخ  ، ار

بحاص وت  اریز  ، ریگب ماقتنا  نانآ  زا  ،و  نک تنعل  ار  اهنآ  رب  ناگدننک  متس  مامت  ایادخ  ، درک متـس  تربمایپ  تیب  لها  هب  هک  يرگمتس 
اهرهـش و حاورا و  نک  تنعل  ،و  درک متـس  دّمحم  نادـناخ  هب  هک  ار  يراکمتـس  نیلوا  نک  تنعل  ایادـخ و  ، یتسه ناراکهبت  زا  ماقتنا 

نارای ،و  دندیگنج وا  اب  ،و  دندمآ دورف  تربمایپ  رتخد  دنزرف  نیـسح  اب  رازراک  هب  هک  ار  یتیعمج  نک  تنعل  ایادـخ  ،و  ار ناشیاهروگ 
هک ار  یناسک  نک  تنعل  ایادـخ  ،و  دنتـشک ار  شنادـنزرف  تیب و  لها  نارادتـسود  نایعیـش و  ناتـسود و  ناراک و  کمک  ناروای و  و 

دیسر و ءوا  هب  هثداح  نیا  هکره  نک  تنعل  ایادخ  ،و  دندینـشن ار  شراتفگ  نخـس و  ،و  دندوبر ار  شمیرح  ،و  دندرک تراغ  ار  شلام 
وت اب  هک  نانآ  رب  ،و  نیـسحلا هّللا  دبع  ابا  يا  وت  رب  مالـس  تمایق  زور  ات  قیالخ  ۀمه  ناگدـنیآ و  ناگتـشذگ و  زا  دـش  یـضار  نآ  هب 
يا وت  رب  مالس  ، دندیـشخب وت  زا  عافد  رد  ار  ناشناج  ،و  دنتـساخرب تاساوم  هب  وت  اب  ناشناج  اب  ،و  دندومن تا  يرای  دندرک و  یهارمه 

وت حور  رب  ،و  نانآ رب  میالوم و 
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میالوم يا  وت  رب  مالـس  ، نک اطع  نانآ  هب  ناحیر  تحار و  ناوضر و  تمحر و  ایادـخ  ، ناشکاخ رب  وت و  كاـخ  رب  ،و  ناـشحاورا رب  و 
يا ، دیهـش يا  وت  رب  مالـس  ، نایناهج ناوناب  رورـس  دنزرف  زا  ،و  نانیـشناج رورـس  دنزرف  يا  ،و  ناربمایپ متاخ  دنزرف  يا  ، هّللا دـبع  ابا  يا 
يا وت  رب  مالس  ، ناسرب وا  هب  مالس  ّتیحت و  نم  بناج  زا  تقوره  ،و  تقو نیا  رد  ،و  زور نیا  رد  ،و  تعاس نیا  رد  ایادخ.دیهش  دنزرف 
یلع نب  نیـسح  رب  مالـس  ، تسا هتـسویپ  زور  بـش و  اـت  هتـسویپ  یمالـس  ، وـت هارمه  هـب  ناگدـش  هتـشک  رب  ،و  ناـیناهج رورـس  دـنزرف 

رب مالس  ، نانمؤم ریما  نادنزرف  زا  نادیهش  رب  مالس  ، نانمؤم ریما  دیهـش  دنزرف  سابع  رب  مالـس  ، دیهـش نیـسح  نب  یلع  رب  مالـس  ، دیهش
زا نانآ  هب  ،و  تسرف دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  ایادخ.نانمؤم  زا  هتشگ  دیهـش  ره  رب  مالـس  لیقع  رفعج و  نادنزرف  زا  نادیهش 
رد ار  تشاداـپ  ایادـخ  ، داـب وت  رب  ادـخ  تاـکرب  تمحر و  مالـس و  ،و  ادـخ لوسر  يا  وت  رب  مالـس.ناسرب  مالـس  ّتیحت و  نم  بناـج 
ادخ ، داب وت  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  مالـس و  ،و  نانمؤم ریما  يا  نسحلا  ابا  يا  وت  رب  مالـس  ، دنادرگ وکین  نیـسح  تدـنزرف  تبیـصم 

، نایناهج راگدرورپ  لوسر  رتخد  همطاف  وت  رب  مالس  ، دنادرگ وکین  نیسح  تدنزرف  تبیصم  رد  ار  تشاداپ 
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يا دّمحم  ابا  يا  وت  رب  مالـس  دنادرگ  وکین  نیـسح  تدنزرف  تبیـصم  رد  ار  تشاداپ  ادـخ  ، داب وت  رب  ادـخ  تاکرب  تمحر و  مالس و 
نانز نادرم و  حاورا  رب  مالس  ، دنادرگ وکین  نیسح  تردارب  تبیصم  رد  ار  تشاداپ  ادخ  ، داب وت  رب  تاکرب  تمحر و  مالس و  ،و  نسح
نیسح ناشیالوم  تبیـصم  رد  ار  نانآ  شاداپ  ادخ  ، داب نانآ  رب  ادخ  تاکرب  ادخ و  تمحر  مالـس و  ، ناشیاه هدرم  اه و  هدنز  نامیا  اب 

يا ، ینادرگ زیزع  وا  هب  ار  شلها  مالـسا و  هک  ، رگداد ماما  هارمه  هب  وا  یهاوخنوخ  ناراتـساوخ  زا  ار  ام  هد  رارق  ایادخ  ، دـنادرگ وکین 
هب يرما و  ره  رب  ساپس  ار  وت  ،و  دش لزان  میظع  رما  زا  هچنآ  ۀمه  رب  ساپس  ار  وت  ایادخ  : وگب ور و  هدجـس  هب  دعب.نایناهج  راگدرورپ 

يرایسب لضف  تمارک و  رطاخ  هب  نیا  ،و  درک تباصا  تیایلوا  ناگدیزگرب و  هب  هک  ، گرزب مهم  سب  روما  رد  تیاکـش  تسوت  يوس 
نم بیـصن  ار  ( وا رب  دورد  ) نیـسح تعافـش  ،و  تسرف دورد  دّـمحم  نادـناخ  دّـمحم و  رب  ایادـخ.يا  هدرک  بجاو  ناـنآ  رب  هک  تسا 

رب دورد  ) نیسح نارای  نیسح و  اب  هد  رارق  قدص  مدق  دوخ  دزن  میارب  ،و  هدش دراو  ضوح  ،و  دوهشم ماقم  ،و  تمایق هب  دورو  زور  ، نک
هب ، دـندومن داهج  تنانمـشد  اب  وا  هارمه  ،و  دندیـشخب وا  ربارب  رد  ار  ناشناج  و  دـندومن ، تاساوم  وا  اب  ناشدوجو  اب  هک  نانآ  ( ناـشیا
هک ره  هب  يا  هدننک  فطل  وت  هک  اریز  ، تدیدهت زا  سرت  ،و  تا هدعو  هب  قیدصت  ، وت هب  دـیما  تا و  يدونـشخ  ندروآ  تسد  هب  رطاخ 

.نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  ، یهاوخب
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نیعبرا ترایز  : متشه

نـسح ترـضح  زا  حابـصم  بیذهت و  باتک  رد  یـسوط  خیـش  ، تسا رفـص  متـسیب  زور  اب  فداصم  مالّـسلا  هیلع  ادهّـشلادّیس  نیعبرا 
تعکر هدـفه  دارم  هک  ، ندراذـگ زامن  تعکر  کی  هاجنپ و  : تسا زیچ  جـنپ  نمؤم  ياـه  هناـشن  : هدرک تیاور  مالّـسلا  هیلع  يرگـسع 
یناشیپ ،و  ندومن تسار  تسد  هب  رتشگنا  ،و  نیعبرا ترایز  ،و  تسا زور  بش و  ره  رد  [ بحتـسم ] هلفان تعکر  راهچ  یـس و  ،و  بجاو

زور رد  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  تراـیز  تیفیک  میحّرلا » نمحّرلا  هّللا  مسب  » نتفگ دـنلب  ،و  نداـهن كاـخ  رب  هدجـس  رد  ار 
: هدیسر تروص  ود  هب  نیعبرا 

[ ...هدرک تیاور  لاّمج  ناوفص  زا  حابصم  بیذهت و  باتک  ود  رد  خیش  هک  تسا  یترایز  : لوا ]

قداص ماما  میالوم  : تفگ ناوفـص  هک  ، هدرک تیاور  لاّمج  ناوفـص  زا  حابـصم  بیذهت و  باتک  ود  رد  خیـش  هک  تسا  یترایز  : لوا
: ناوخب ، هدمآرب زور  زا  یهجوت  لباق  تمسق  هک  یماگنه  : تفگ نم  هب  نیعبرا  ترایز  ةرابرد  مالّسلا  هیلع 

نیـسح رب  مالـس  ، شا هدیزگرب  دنزرف  ادخ و  ةدیزگرب  ةدنب  رب  مالـس  ، شبیجن ادـخ و  تسود  رب  مالـس  ، شبیبح ادـخ و  ّیلو  رب  مالس 
دنزرف ،و  وت ّیلو  دنزرف  وت و  ّیلو  نیسح  هک  مهد  یم  یهاوگ  نم  ایادخ  ، اهکشا ۀتشک  اهیراتفرگ و  راچد  نآ  رب  مالـس  ، دیهـش مولظم 
یکاـپ هب  ،و  يداد شـصاصتخا  یتخبـشوخ  هب  ،و  یتـشاد یمارگ  تداهـش  هب  ار  وا  ، هدیـسر تتمارک  هب  هک  ینیـسح  تسوت  ةدـیزگرب 

هب ار  ناربمایپ  ياهثاریم  ،و  يداد رارق  قح  ناعفادم  زا  یعفادم  ،و  نایورـشیپ زا  يورـشیپ  ،و  نایاقآ زا  ییاقآ  ار  وا  ،و  يدیزگرب تدالو 
زا ،و  تشاذـگن یقاـب  يرذــع  ياـج  شتوـعد  رد  ،و  يداد رارق  تناگدــنب  رب  تّـجح  نانیــشناج  ناـیم  زا  ار  وا  ،و  يدوـمرف اـطع  وا 

ینادرگرس تلاهج و  زا  ار  تناگدنب  ات  ، درک لذب  وت  هار  رد  ار  شناج  ،و  دیزرون غیرد  یهاوخریخ 
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هیامورف هب  ار  دوخ  یعقاو  هرهب  ،و  درک ناشرورغم  ایند  هک  یناسک  ، دنتـساخرب مه  کمک  هب  وا  هیلع  رب  هک  یلاحرد  ، دـناهرب یهارمگ 
ياوه نماد  رد  ار  دوخ  دـندرک و  ّربکت  ، دنتـشاذگ شورف  هنودرگ  هب  اـهب  نیرتـمک  هب  ار  ناـشترخآ  ،و و  دـنتخورف زیچ  رت  تسپ  رت و 

ناشکراب قافن و  ینکفا و  فاکـش  لها  ، تناگدـنب نایم  زا  دـندرک  تعاطا  ،و  دـندروآ مشخ  هب  ار  تربماـیپ  ار و  وت  ، دـنتخادنا سفن 
دش هتخیر  شنوخ  وت  تعاط  رد  ات  ، درک داهج  وت  باسح  هب  هنارباص و  وت  ةرابرد  نانآ  اب  سپ  ار  شتآ  ناراوزـس  ،و  نیگنـس ناهانگ 

لوسر دـنزرف  يا  وت  رب  مالـس  ، كاندرد یباذـع  نک  ناشباذـع  ،و  نیگنـس یتنعل  نک  تنعل  ار  ناـنآ  ایادـخ  تشگ  حاـبم  شمیرح  و 
هدوتـس ،و  یتسیز تخبـشوخ  ، ییوا نیما  دنزرف  ادخ و  نیما  وت  هک  مهد  یم  تداهـش  ، نانیـشناج رورـس  دـنزرف  يا  وت  رب  مالـس  ، ادـخ

،و هداد هدـعو  وت  هب  ار  هچنآ  تسا  هدـننکافو  ادـخ  هک  مهد  یم  یهاوگ  ، دیهـش موـلظم و  ،و  هتـشگ مگ  یتـفر  اـیند  زا  ،و  یتشذـگرد
دهع هب  وت  هک  مهد  یم  یهاوگ  ،و  دنتشک ار  وت  هک  ار  یناسک  ةدننک  باذع  ،و  دندیزرو غیرد  تا  يرای  زا  هک  ار  یناسک  ةدننکدوبان 
متس وت  هب  ،و  دنتشک ار  وت  هک  ار  یناسک  دنک  تنعل  ادخ  سپ  ، دیـسر ارف  گرم  ات  یتساخرب  داهج  هب  هب  شهار  رد  دیدرک و  افو  ادخ 

تـسود ار  وا  هک  نانآ  اب  متـسود  نم  هک  مریگ  یم  دهاش  ار  وت  نم  يادخ  ، دندش دونـشخ  نآ  هب  دندینـش و  ار  نایرج  نیا  ،و  دـندرک
هبترمدنلب ياهبلص  رد  وت  هک  مهد  یم  یهاوگ  ، ادخ لوسر  دنزرف  يا  تیادف  مردام  ردپ و  ، دننمـشد وا  اب  هک  نانآ  اب  نمـشد  ،و  دنراد

یم یهاوگ  ،و  دـناشوپن وت  هب  شرات  هریت و  ياه  هماج  زا  ،و  درکن هدولآ  ار  وت  شیاهیکاپان  اب  تیلهاج  ، يدوب يرون  كاپ  ياهمحر  و 
،و ینمؤم مدرم  هاگهانپ  ،و  ناناملسم ياه  هیاپ  ،و  نید ياهنوتس  زا  وت  هک  مهد 

ص:723

 ( ناسآ شراگن  نانجلا (  حیتافم  دیدج  www.Ghaemiyeh.comبختنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1215زکرم  هحفص 811 

http://www.ghaemiyeh.com


مهد یم  یهاوگ  ،و  يا هدش  تیاده  ،و  هدننک تیاده  ، هزیکاپ ، قح تاردقم  هب  یـضار  ، اوقت اب  ، راکوکین ياوشیپ  هک  مهد  یم  یهاوگ 
نم هک  مهد  یم  یهاوگ  دنتسه و  ایند  لها  رب  تّجح  ،و  مکحم هریگتـسد  ،و  تیاده ياه  هناشن  ،و  اوقت لصا  ، تنادنزرف زا  ناماما  هک 
وریپ مراک  ،و  حلص رد  رد  ناتبلق  اب  ملبق  ،و  ملمع بقاوع  ،و  منید نیناوق  ساسارب  ، مراد نیقی  ناتتشگزاب  هب  ،و  میامـش هب  نمؤم  نیقی  هب 

رب ،و  امـش رب  ادخ  ياهدورد  ، ناتنانمـشد اب  هن  میامـش  اب  سپ  ، دـهد هزاجا  امـش  هب  ادـخ  ات  ، تسا هدامآ  امـش  يارب  ما  يرای  ،و  ناتراک
.نایناهج راگدرورپ  يا  نیمآ  ، ناتنطاب رهاظ و  رب  ،و  ناتبیاغ رضاح و  رب  ،و  ناتیاهرکیپ حاورا و 

.يدرگ یمرب  ینک و  یم  اعد  یهاوخ  یم  هچنآ  هب  ،و  یناوخ یم  زامن  تعکر  ود  سپ 

[ ...هدش تیاور  رباج  زا  هک  تسا  یترایز  : مود ]

رد رباج  رفـسمه  یفوک  یفوع  هیطع  نامه  ارهاظ  ] اطع زا  هک  تسا  نانچ  نآ  تیفیک  ،و  هدـش تیاور  رباـج  زا  هک  تسا  یتراـیز  : مود
يراصنا هّللا  دـبع  نب  رباـج  اـب  رفـص  هاـم  متـسیب  زور  رد  : هدـش لـقن  [ تسا مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ترـضح  تراـیز  يارب  نیعبرا 

زا ایآ  : تفگ نم  هب  هاگنآ  ، هدیشوپ تشاد  دوخ  اب  هک  يا  هزیکاپ  نهاریپ  ،و  درک لسغ  تارف  بآ  رد  میدیـسر  هیرـضاغ  هب  نوچ  ، مدوب
ات ، دش هناور  هنهرباپ  ،و  دیشاپ ندب  رـس و  رب  تفرگ و  نآ  زا  يردق  ، تسه نم  اب  دعـس  : متفگ ؟ اطع يا  تسه  وت  اب  ، يزیچ شوخ  يوب 
یم مدینش  دمآ  شوه  هب  نوچ  ، دش شوهیب  داتفا و  سپ.تفگ  ربکا  هّللا  هبترم  هس  ،و  داتسیا مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  كرابم  رـس  دزن 
هملک دـنچ  رد  زج  نآ  اب  ،و  میدرک رکذ  نالبق  هک  تسا  بجر  ۀـمین  تراـیز  ناـمه  تسرد  هک  « ...هّللا لآ  اـی  مکیلع  مالّـسلا  :» تفگ
یـسک رگا  تروص  ره  رد.هداد  لامتحا  موحرم  خیـش  هک  نانچ  ، تساه هخـسن  فالتخا  زا  یـشان  الامتحا  مه  نآ  هک  ، درادـن توافت 

.دناوخب ار  نامه  ،و  دنک عوجر  بجر  ۀمین  ترایز  هب  ، دناوخب مه  ار  نآ  دهاوخب 

[ مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ترایز  هفیرش  تاقوا  ]

لضفا زین  ، دش رکذ  هک  تاقوا  نیا  ریغ  هب  ، هکربتم ياهزور  اهبش و  هفیرش و  تاقوا  رد  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  : دیوگ فلؤم 
دننام ، دشاب هتشاد  یتبسن  ترضح  نآ  هب  هک  یتاقوا  هژیو  هب  ، تسا
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ره رد  یلاعت  قح  هک  دوش  یم  هدافتسا  یتیاور  زا  و.هعمج  ياهبش  زین  ترضح و  نآ  تدالو  زور  یتا و  له  الوزن  زور  هلهابم و  زور 
زا هیولوق  نبا.دتسرف  یم  شترضح  ترایز  هب  ار  ناشیا  يایـصوا  ناربمایپ و  ۀمه  ،و  دیامن یم  ترـضح  نآ  رب  یفطل  رظن  هعمج  بش 
زا ،و  دوش یم  هدیزرمآ  هتبلا  ، دنک ترایز  هعمج  ره  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  هکره  : هدرک تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما 

شیارب وا  ۀیاسمه  : هدمآ شمعا  ربخ  رد.دشاب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اب  تشهب  رد  شنکـسم  ،و  دورن نوریب  ترـسح  تلاح  اب  ایند 
هعمج بش  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هکره  يارب  اـهنآ  رد  هک  ، دزیر یم  ورف  نامـسآ  زا  ییاـه  هعقر  مدـید  باوـخ  رد  : تـفگ
هراشا بلطم  نیا  هب  هحفص 746] ] يدادغب یلع  جاح  تیاکح  نمض  رد  نیمظاک  لامعا  رد  نیا  زا  دعب  ،و  دنا هتشون  ناما  دنک  ترایز 

هیلع قداص  ماما  زا  هدش  تیاور.دوش  ترایز  ترـضح  نآ  تسا  بوخ  زین  رگید  هفیرـش  تاقوا  زا  تاقوا  نیا  ریغ  رد  و.دش  دـهاوخ 
رد ار  ترضح  نآ  : دومرف ؟ دشاب رگید  ياهنامز  زا  رتهب  هک  تسا  یصاخ  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  يارب  ایآ  : دندیـسرپ مالّـسلا 

يرتـشیب ریخ  ، دروآ لـمع  هب  رتـشیب  ار  نآ  هکره  ، تسا يرّرقم  ریخ  ترـضح  نآ  تراـیز  رد  هک  دـینک  تراـیز  ناـمز  ره  تقوره و 
هفیرـش تاـقوا  رد  ترـضح  نآ  ندرک  تراـیز  رد  ،و  دروآ یم  تـسد  هـب  يرتـمک  ریخ  دـهد  ماـجنا  رتـمک  هـکره  تفاـی و  دـهاوخ 
ترضح نآ  ترایز  يارب  یهلا  ناگتشرف  هفیرش  تاقوا  نآ  رد  تسا و  نادنچ  ود  شباوث  تاقوا  نآ  رد  هحلاص  لامعا  هک  ، دیـشوکب

زور هک  نابعش  موس  زور  يارب  اهنت  ، هدشن تفای  یلوقنم  ترایز  هدش  دای  تاقوا  نیا  صوصخ  يارب  و.خلا  دنوش  یم  لزان  نامسآ  زا 
نمـض رد  ار  نآ  ام  ،و  دناوخ ار  نآ  دـیاب  هک  هدـمآ  نوریب  هکرابم  ۀـیحان  زا  ییاعد  ، تسا مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  تدالو 

رد ام  ،و  دراد يدایز  تلیضف  رود  ياهرهش  زا  ، البرک ریغ  رد  ترضح  نآ  ترایز  هک  نادب  نینچمه  ،و  میدرک رکذ  نابعش  هام  لامعا 
.مینک یم  تعانق  تسا  « هیقفلا هرضحی  نم ال  »و« بیذهت «،» یفاک » ياهباتک رد  هک  تیاور  ود  رکذ  هب  اجنیا 

روبق ات  شا  هناخ  زا  ،و  رود امش  زا  یکی  هار  هاگره  : دومرف مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  : هدرک تیاور  ماشه  زا  ریمع  یبا  نبا  لّوا : تیاور 
ام ياهربق  يوس  هب  ندرک  مالـس  هب  ،و  دروآ اجب  زامن  تعکر  ود  ،و  دور الاب  دوخ  لزنم  رتدـنلب  ماب  تشپ  هب  ، دـشاب يدایز  تفاسم  اـم 

.دسر یم  ام  هب  مالس  زامن و  نآ  هک  یتسرد  هب  ، دنک هراشا 

هیلع نیـسح  ربق  زور  ره  ایآ  ریدـس  يا  : دومرف نم  هب  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  : هدـش لقن  شردـپ  زا  ریدـس  نب  ناـّنح  زا  مود : تیاور 
مالّسلا
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دومرف ، هن : متفگ ؟ دـینک یم  ترایز  ار  وا  هعمج  ره  رد  ایآ  ، دـیراکافج امـش  : دومرف ، هن موش  تیادـف  : مدرک ضرع  ؟ ینک یم  ترایز  ار 
هدرک ترایز  هک  هدش  اهلاس  زا  یهاگ  : متفگ ؟ دـینک یم  ترایز  یلاس  ره  رد  ایآ  : دومرف ، هن : متفگ ؟ دـینک یم  ترایز  یهام  ره  رد  ایآ 

رد ] هتـشرف رازهرازه  ود  یلاـعت  قـح  هـک  دـیناد  یمن  اـیآ  ! دـیراکافج هـچ  مالّـسلا  هـیلع  نیــسح  ماـما  هـب  امــش  ریدـس  يا  : دوـمرف ما 
دنیامن ترایز  دننک و  هیرگ  ترضح  نآ  رب  ات  هدرامگ  دولآرابغ  يوم و  هدیلوژ  [ تسا هدمآ  هشترف  رازهرازه  « هیقف  » »و بیذهت » باتک

جنپ هعمج  ره  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  ینک  تراـیز  هک  ، دوش یم  هچ  ریدـس  يا  وت  يارب  ،و  دـنوش یمن  تسـس  زگره  هک 
هب سپـس  ور و  الاب  تا  هناخ  ماـب  هب  : دومرف ، تسا يرایـسب  هلـصاف  وا  اـم و  نیب  موش  تیادـف  : متفگ ؟ هبترم کـی  يزور  ره  رد  ،و  هبترم
ای کیلع  مالّسلا  : وگب ار و  ترضح  نآ  ربق  بناج  نک  دصق  سپس  ، رادرب نامسآ  يوس  هب  ار  دوخ  رـس  هاگنآ  ، نک رظن  پچ  تسار و 

هرمع ّجـح و  ترایز  نآ  ،و  دوش یم  هتـشون  وت  يارب  یترایز  لمع  نیا  رطاخ  هب  هتاـکرب  هّللا و  همحر  کـیلع و  مالّـسلا  ، هّللا دـبع  اـبا 
هحفـص ] هقلطم تراـیز  زا  لّوا  تراـیز  زاـغآ  رد  ،و  مدروآ اـجب  هبترم  تـسیب  زا  شیب  هاـم  رد  ار  نـیا  هـک  دـشاب  : تـفگ ریدـس.تسا 

.دینک هعجارم  ، تشذگ دوب  ماقم  نیا  بسانم  هک  یبلطم  [656

« تشون یپ  »

مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  ۀسدقم  تبرت  بادآ  تلیضف و  رد 

،و الب ره  زا  تسا  ناما  ،و  گرم زجب  تسا  يرامیب  درد و  ره  يافش  ترـضح  نآ  تبرت  رد  هک  هدش  دراو  يرایـسب  تایاور  هک  نادب 
ببـس هب  هک  یتازجعم  ،و  تسا [ هدـش لقن  يرایـسب  قرط  زا  ینعی  ] رتاوتم باب  نیا  رد  راـبخا  ،و  میب فوخ و  ره  زا  تسا  ینمیا  ثعاـب 

ياـملع مجارت  رد  هک  هک  « هیوضرلا دـئاوفلا  » باـتک رد  نم  ،و  دـیآ رکذ  هب  هک  تسا  نآ  زا  رتـشیب  هدـیدرگ  رهاـظ  هسّدـقم  تبرت  نیا 
تمحز ملع  لیصحت  رد  ردقلا  لیلج  دّیس  نآ  هک  ، متشون ( هر ) يریازج هّللا  تمعن  دّیس  اقآ  رّحبتم  ثّدحم  دّیس  لاوحا  رد  ، تسا هیماما 

یم هعلاطم  هام  ینشور  رد  ، هدوبن غارچ  هیهت  هب  رداق  نوچ  لیصحت  لیاوا  رد  یتح  تسا و  هدرب  ناوارف  جنر  یتخس و  ،و  هدیشک رایسب 
هدش فیعض  شنامشچ  ، نتشون رایسب  باتهم و  رون  وترپ  رد  هعلاطم  ترثک  زا  مزج  ،ال  هدرک
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قارع همئا  ۀفیرش  دقارم  ریاس  ياهتبرت  ،و  مالّسلا هیلع  ءادهشلا  دیـس  ترـضح  هسّدقم  تبرت  هب  ، دوخ مشچ  ینـشور  يارب  نیاربانب  ، دوب
ام نامز  یلاها  ادابم  هکنیا  يارب  ،و  دش یم  نشور  شنامشچ  اهتبرت  نآ  تکرب  هب  ]و  دیشک یم  مشچ  هب  ، همرس دننام  ] درک یم  لاحتکا 

تایح  » باتک رد  يریمد  نیدلا  لامک  انامه  : متـشاگن ، دنرامـشب بیجع  ار  تیعقاو  نیا  ، نید یب  دارفا  راّفک و  اب  ترـشاعم  ۀطـساو  هب 
يارب هک  تسا  هدرک  ماهلا  وا  هب  یلاعت  قح  ، دوش یم  روک  شنامـشچ  ، درذـگب لاـس  رازه  شرمع  زا  هاـگره  یعفا  : درک لـقن  « ناویحلا

اجنآ رد  ییاهلحم ك  ،و  اهغاب دـصق  هب  نابایب  زا  روک  مشچ  اـب  مه  وا  ، دـلامب ( كاـنمن ) رت ۀـنایزار  هب  ار  شنامـشچ  ، دوخ يروک  عفر 
دلامب و نآ  رب  ار  شیوخ  مشچ  هدناسر و  هایگ  نا  هب  ار  دوخ  ات  دـشاب  نیب  رد  ینالوط  یتیفاسم  هچرگ  ، دـیآ یم  نوریب  دـشاب  هنایزار 

تیصاخ نیا  يرت  هایگ  رد  یلاعت  قح  هاگره  سپ.دنا  هدرک  لقن  زین  وا  ریغ  يرشخمز و  ار  بلطم  نیا  ،و  ددرگزاب شمـشچ  ینـشور 
رسپ تبرت  رد  ادخ  هک  ، دراد یتفگـش  بّجعت و  ياج  هچ  ، دریگب نآ  زا  ار  دوخ  هرهب  ،و  دربب یپ  نآ  هب  روک  رام  هک  ، دشاب هداد  رارق  ار 
هداد رارق  یتاـکرب  دـئاوف و  ضارما و  ۀـمه  زا  ییافـش  ، دـندش هتـشک  ادـخ  هار  رد  شترتـع  دوـخ و  هک  هلآ  هیلع و  هـّللا  یلـص  ربماـیپ 

: مینک یم  افتکا  ربخ  دنچ  رکذ  هب  ماقم  نیا  رد  ام  ،و  دنربب اه  هرهب  نآ  زا  ناّبحم  نایعیش و  هک  ، دشاب

هک دـننک  یم  سامتلا  وا  زا  ، دـیآ یم  نیمز  هب  يراک  يارب  هک  دـننیب  یم  ار  هکئالم  زا  یکی  نوچ  ، تشهب نایروح  ، هدـش تیاور  لّوا :
یـصخش هک  تسا  هدـش  تیاور  ربتعم  دنـس  هب  مود : .روایب  هیدـه  ناونع  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  تبرت  حـیبست و  اـم  يارب 

: تفگ

دوب هدروآ  هک  یسک  زا  ، دوب یکاخ  نآ  نایم  رد  مدوشگ  نوچ  ، داتسرف عاتم  يا  هتسب  ناسارخ  زا  نم  يارب  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح 
يزیچ هماج  ریغ  ماج و  زا  زگره  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  تسا و  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  كاخ  : تفگ ؟ تسیچ كاخ  نیا  مدیسرپ 

.تساهالب زا  ناما  ، ادـخ ّتیـشم  نذا و  هب  نیا  : دـیامرف یم  دراذـگ و  یم  شنایم  رد  ار  كاـخ  نیا  هکنآ  رگم  دتـسرف  یمن  ییاـج  هب 
هیلع نیـسح  ماما  ربق  كاـخ  زا  یـصخش  : درک ضرع  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  تمدـخ  روفعی  یبا  نب  هّللا  دـبع  هدـش  تیاور  موس :

دشاب هتـشاد  داقتعا  درادرب و  هکره  هّللا  هن و  : دومرف ، درب یمن  يدوس  ،و  دراد یمرب  يرگید  دوش و  یم  دنم  هرهب  ،و  دراد یمرب  مالّـسلا 
: مراهچ درب ، یم  يدوس  هتبلا  ، دشخب یم  دوس  وا  هب  هک 

مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  ربق  كاخ  ، ام باحصا  منیب  یم  : مدرک ضرع  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  هب  : هدش تیاور  یلامث  هزمح  وبا  زا 
ربق نایم  هلصاف  زا  هک  یکاخ  زا  ، درک افش  بلط  ناوت  یم  : دومرف ؟ تسه ییافش  نآ  رد  ایآ  ، دننک یم  افش  بلط  نآ  زا  ،و  دنریگ یم  ار 

لیم راهچ  ات 
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هیلع نیدباعلا  نیز  ماما  مالّـسلا و  هیلع  نسح  ماما  ربق  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  مّدج  ربق  كاخ  تسا  نینچمه  و.دـنرادرب 
یم نآ  زا  هچره  عفد  يارب  تسا  يرپس  تسا و  درد  ره  يافـش  هک  كاخ  نآ  زا  ریگب  سپ  ، مالّـسلا هیلع  رقاب  دّـمحم  ماـما  مالّـسلا و 
یم دساف  ار  نآ  هک  يزیچ  اعد و  زا  زیغ  هب  دـنک  یمن  يربارب  نآ  اب  دـننک  یم  افـش  بلط  نآ  زا  هک  ییاهزیچ  زا  زیچ  چـیه  یـسرت و 

دشاب هتشاد  نیقی  هکره  ، تسا مک  ناشنیقی  ، دننک یم  هجلاعم  نآ  اب  هک  اهنآ  دنراذگ و  یم  دب  ياهاج  اهفرظ و  رد  هک  تسا  نآ  دنک 
ار تبرت  نآ  و.دش  دـهاوخن  رگید  ياود  هب  جاتحم  تسا و  یفاک  شیارب  دـنک  هجلاعم  نآ  اب  هاگره  ، تسافـش وا  يارب  تبرت  نیا  هک 

یم وب  ، درذگ یم  نآ  زا  تبرت  نآ  هک  ار  زیچ  ره  زین  دـننادرگ و  یم  دـساف  دـنلام  یم  نآ  رب  ار  دوخ  هک  ، نایّنج زا  نارفاک  نیطایش و 
یکین و رثکا  هک  ، دنلام یم  نآ  رب  ار  دوخ  لیلد  نیمه  هب  ، دنرب یم  دـسح  نآ  رب  مدآ  نادـنزرف  هب  ّنج  نارفاک  نیطایـش و  اّما  ،و  دـننک

نآ يارب  ّنج  نارفاک  نیطایش و  زا  دنوش  یم  اّیهم  هکنیا  رگم  ، دیآ یمن  نوریب  ریاح  زا  یتبرت  چیه  و.دوش  یم  فرطرب  شـشوخ  يوب 
رب ار  دوخ  ناشیا  تسا و  نآ  بحاص  تسد  رد  تبرت  نآ  ،و  درامـش یمن  ادخ  زا  ریغ  هب  یـسک  ار  اهنآ  ددع  هک  يا  هزادـنا  هب  ، تبرت
نآ اب  هک  ار  رامیب  ره  ، دنامب ملاس  نانآ  دنزگ  زا  تبرت  رگا  دـنوش و  رّهطم  ریاح  لخاد  ناشیا  دـنراذگ  یمن  هکئالم  دـنلام و  یم  نآ 

ناوخب و رایـسب  نآ  رب  ار  ادـخ  مان  نک و  ناـهنپ  یتشادرب  ار  تبرت  نوچ  نیاربانب.دـبای  یم  افـش  تعاـس  نآ  رد  هتبلا  ، دـنیامن هجلاـعم 
ای ماـعط  فرظ  رد  اـی  ، ناـیاپراهچ ةربوت  رد  ار  نآ  ، ناـشیا زا  يا  هدـع  یتح  ، دـنراد یم  رب  ار  تبرت  هک  مدرم  زا  یـضعب  هک  ما  هدـینش 
هک یـسک  دبای  افـش  تبرت  نآ  زا  هنوگچ  سپ  ، دنزادنا یم  اهلاوج  اهنیجروخ و  زا  ، دوش یم  هدیلام  رایـسب  نآ  هب  تسد  هک  ییاهزیچ 
رد شحالـص  هک  ار  يزیچ  درامـش  یم  کبـس  تسین و  نیقی  نآ  رد  هک  یلد  هتبلا  ؟ دنک یم  هلماعم  اهبنارگ  رهوگ  نیا  اب  عون  نیا  هب 

شیوخ ناتـشگنا  كون  اب  درادرب و  تبرت  دهاوخب  امـش  زا  یکی  هاگره  : هدش تیاور  مجنپ : .دـنک  یم  دـساف  ار  دوخ  لمع  تسا  نآ 
: دیوگب دلامب و  زین  ندب  ریاس  رب  دراذگ و  هدید  ود  ره  رب  دسوبب و  ار  نآ  سپ.دوخن  کی  ةزادنا  هب  مه  نآ  ، درادرب

زا ناـماما  شردارب و  رداـم و  ردـپ و  ّدـج و  قح  هب  ،و  دـش نفد  نآ  رد  ،و  دـمآ دورف  نآ  رد  هکنآ  قح  هب  ،و  تبرت نیا  قح  هب  ایادـخ 
زا دوبهب  ،و  درد ره  زا  يافش  ار  تبرت  نآ  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  شا  هدنریگرب  رد  ۀکئالم  قح  هب  ،و  شنادنزرف
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.دنک هدافتسا  نآ  زا  سپس.يدهد  رارق  منک  یم  رذح  مسرت و  یم  هچنآ  زا  هانپ  ،و  تفآ ره  زا  تاجن  ،و  يرامیب ره 

هاگره ، هدـش تیاور  زین  و.یناوخب  هانلزنا  ّانا  ةروس  نآ  رب  هک  ، تسا نآ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  تبرت  ندرک  رهم  هک  : هدـش تیاور 
: وگب یناروخب  یسک  هب  ای  ، يروخب ار  تبرت  یتساوخ 

ییاـناوت زیچ  ره  رب  وت  هک  یتسرد  ،و  هدـب رارق  درد  ره  زا  افـش  ،و  دـنمدوس شناد  ،و  خارف يزور  ار  نا  ایادـخ  ، ادـخ هب  ادـخ و  ماـن  هب 
ّبحتسم نآ  اب  نفک  نتشون  ،و  ربق رد  ّتیم  هارمه  نآ  نتشاذگ  ۀلمج  زا  ، تسا رایـسب  ترـضح  نآ  ۀفیرـش  تبرت  دئاوف  : دیوگ فلؤم 

یم زاـمن  یلوـبق  ثعاـب  ینعی  ، دراد یمرب  ار  باـجح  تـفه  ، نآ رب  هدجـس  هدـش  تـیاور  ، تـسا نآ  رب  ندرک  هدجـس  رگید  تـسا و 
نتشاد تسد  رد  حیبست و  نآ  اب  نتفگ  رکذ  ترـضح و  نآ  تبرت  زا  حیبست  نتخاس  زین  دنک و  دوعـص  الاب  ملاوع  هب  هک  يزامن  ، دوش

شبحاص هکنآ  یب  : دیوگ یم  حـیبست  یمدآ  تسد  رد  هک  ، تسا نیا  حـیبست  نآ  تیـصاخ  زا  ،و  دراد يرایـسب  تلیـضف  هک  ، تسا نآ 
یلاـعت يادـخ  هک  ناـنچ  تسا  تادوـجوم  ماـمت  رد  هک  تـسا  یحیبـست  نآ  زا  ریغ  حـیبست  نـیا  هـک  تـسا  موـلعم  دـیوگ و  حـیبست 

یمور فراع  »و  دیمهف یمن  ار  اهنآ  حیبست  امش  یلو  ، ادخ ساپس  اب  هارمه  دیوگ  یم  حیبست  هکنآ  زج  تسین  يدوجوم  چیه  :» هدومرف
: هتفگ نینچ  نآ  نایب  رد 

دش زار  مه  ناهج  تاّرذ  وت  اب  دش  زاب  یمشچ  بیغ  زا  ار  وت  رگ 

لد لها  ساوح  سوسحم  تسه  لگ  قطن  بآ و  قطن  كاخ و  قطن 

نابش نازور و  دنیوگ  یم  وت  اب  ناهن  ملاع  رد  تاّرذ  ۀلمج 

میشماخ ام  نامرحمان  امش  اب  میشه  میریصب و  میعیمس و  ام 

دیونشب ملاع  يازجا  لغلغ  دیوش  ناج  ناج  يوس  يدامج  زا 

تدیادزب اهلیوات  ۀسوسو  تدیآ  تادامج  حیبست  شاف 

هل اـنحاورا  ) ءادهـشلا دیـس  ترـضح  تبرت  تایـصوصخ  زا  هک  تسا  یحیبست  ، تسا تیاور  نیا  رد  هک  یحیبـست  نیا  تروص  ره  رد 
( ءادفلا
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تـسد رد  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تبرت  زا  ةدش  هتخاس  حیبست  هکره  : هدـش تیاور  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  مشـش : .تسا 
،و دسیونب هنسح  رازه  شش  وا  يارب  هناد  ره  ضوع  یلاعت  قح  « ربکا هّللا  هّللا و  ّالا  هلا  هّلل و ال  دمحلا  هّللا و  ناحبـس  : دیوگب دنادرگب و 

هیلع قداص  ماما  زا.دنک  تبث  تعافـش  رازه  شـش  وا  يارب  دهد و  عیفرت  هجرد  رازه  شـش  وا  هب  ،و  دـنک وحم  هانگ  رازه  شـش  وا  زا 
حیبـست ینعی  ، دـناسر یم  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  تبرت  زا  هک  ییاهگنـس  دـنادرگب  دوـخ  تـسد  رد  هـکره  : هدـش تـیاور  مالّـسلا 

هب دیوگن  حیبست  ،و  دراد هاگن  تسد  رد  ار  یحیبست  رگا  ،و  دوش یم  هتـشون  وا  يارب  راغتـسا  داتفه  ، دـنک رافغتـسا  راب  کی  سپ  ، هتخپ
قارع هب  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  نوچ  : هدـش لـقن  يربـتعم  ثیدـح  رد  متفه : .دوش  یم  هتـشون  وا  يارب  هبترم  تفه  هناد  ره  ددـع 

ره يافش  بجوم  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  تبرت  هک  میا  هتسناد  : دندرک ضرع  دندیسر و  ترضح  تمدخ  یهورگ  ، دندروآ فیرشت 
یحیبست دیاب  ، دشخب ناما  یمیب  ره  زا  ار  وا  هک  دهاوخب  یسک  هاگره  ، يرآ : دومرف ؟ تسه زین  فوخ  ره  زا  یمیا  ثعاب  ایآ  ، تسا درد 

: دناوخب ار  اعد  نیا  هبترم  هس  ،و  دریگب تسد  رد  ، دنشاب هتخاس  ترضح  نآ  تبرت  زا  هک 

ره ّرش  زا  ، دوشن هتفرگ  تتردق  تسد  زا  ،و  ددرگن عقاو  دربتـسد  دروم  هک  ، تمکحم راوج  نامیپ و  هب  نانز  گنچ  ایادخ  مدرک  حبص 
ره زا  مکحم  يرپس  رد  ، ایوگ شوماخ و  ، تتاقولخم زا  يدیرفآ  هچنآ  ،و  يدیرفآ هک  نانآ  ۀمه  زا  ، بش رد  هدننز  نوخیبش  وگروز و 

تـسا ( شنادـناخ وا و  رب  ادـخ  دورد  ) دّـمحم تربمایپ  تیب  لها  تیالو  رپس  نآ  ،و  راد هعلق  راشرـس و  یـششوپ  اـب  ، كانـسرت دوجوم 
هب ندز  گنچ  ،و  ناشّقح هب  فارتعا  رد  ، صالخا مکحم  راوید  اب  دراد ، ار  مرازآ  دـصق  هکره  زا  متـسه  دوخ  رادـهاگن  هک  یلاـحرد 

نانآ ۀطـساو  هب  نانآ و  نایم  رد  ،و  نانآ يوس  زا  ،و  نانآ اب  نانآ و  يارب  قح  هک  مراد  نیقی  هک  یلاحرد  ، نانآ یماـمت  تیـالو  ۀتـشر 
هکره زا  منکیم  يریگ  هرانک  دنراد و  نمشد  نانآ  هک  ار  یسک  مراد  نمـشد  ،و  دنراد تسود  نانآ  هک  ار  یـسک  مراد  تسود.تسا 

نآ زا  هچ  ره  ّرش  زا  ناشیا  قح  هب  ایادخ  ، رادهگن ارم  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  سپ  ، دنتفرگ هرانک  وا  زا  اهنآ 
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تشپ ناشیا و  يور  شیپ  زا  ار  ام  ، نیمز اهنامـسآ و  ةدنروآدیدپ  ۀلیـسو  هب  دوخ  زا  ار  منانمـشد  متخاس  رود  گرزب  يا  ، مزیهرپ یم 
هب مهاوخ  یم  وت  زا  ایادخ  : دیوگب دلامب و  مشچ  ود  ره  رب  دسوبب و  ار  حـیبست  سپ.دـننیب  یمن  ناشیا  سپ  میراد  رارق  يدـس  ناشرس 
ره زا  ییافـش  ار  نآ  ، شکاپ نادـنزرف  قح  هب  ،و  شردارب ردام و  ردـپ و  ّدـج و  قح  هب  ،و  شبحاـص قح  هب  ،و  كراـبم تبرت  نیا  قح 

ناما رد  ماش  ات  ، دنک نینچ  حبص  رد  رگا  ، دراذگب دوخ  نیبج  رب  ار  حیبست  دعب.هد  رارق  يدب  ره  زا  رادهگن  ،و  میب ره  زا  ینمیا  و  درد ،
وا ریغ  اـی  یهاـشداپ  زا  هکره  : هدـش لـقن  يرگید  تیاور  رد.دـشاب  ادـخ  ناـما  رد  حبـص  اـت  دـنک  نـینچ  ماـش  رد  رگا  دـشاب و  ادـخ 

: دیوگ فلؤم.دشاب  وا  يارب  ناشیا  ّرش  زا  یظفاح  يرادهگن و  ات  ، دهد ماجنا  ار  لمع  نیا  ، دیآ نوریب  هناخ  زا  نوچ  ، دسرتب

افـش دصق  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ۀـسّدقم  تبرت  رگم  ، تسین زیاج  اقلطم  كاخ  لگ و  ندروخ  هک  تسا  نآ  املع  نایم  روهـشم 
رد ار  تبرت  تسا  بوخ  ،و  دـشاب سدـع  کی  ةزادـنا  هب  هک  تسا  نآ  طوحا  هکلب  ، دوخن کی  ةزادـنا  هب  مه  نآ.تّذـل  دـصق  نودـب 

: دیوگب دروخب و  بآ  زا  يا  هعرج  نآ  زا  سپ  ،و  دراذگب ناهد 

.هد رارق  يرامیب  درد و  ره  زا  يافش  ،و  دنمدوس شناد  ،و  خارف يزور  ار  نآ  ایادخ 

هیده و هب  هکلب  ، دننکن شورف  دیرخ و  ار  ترـضح  نآ  تبرت  حیبست و  رهم و  هک  تسا  نآ  طوحا  : هدومرف هّللا  همحر  یـسلجم  ۀمّالع 
زا يربتعم  ثیدح  رد  هک  نانچ  ، دشابن دب  دیاش  دنشاب  هدرک  طرـش  لّوا  هکنآ  یب  ، دننک یـضارت  رگا  اهنآ  ربارب  رد  دنهدب و  شـشخب 

ار ترـضح  نآ  تشوگ  هک  تسا  نانچ  ، دـشورفب ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  كاخ  هکره  : هدـش لقن  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
.هدیرخ هتخورف و 

ناردارب زا  یکی  يزور  : هدرک لقن  « مالسلا راد  » باتک رد  هّللا  همحر  يرون  مالسالا  هقث  تسد  هریچ  ثّدحم  ام  خیش  : دیوگ فلؤم 
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ار وا  مردام  ، هتـشاذگ دوخ  يابق  نییاپ  بیج  رد  ، ار مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تبرت  دید  مردام  ، دیـسر ما  هدلاو  هموحرم  تمدـخ  نم 
تـسا نینچ  : تفگ مردارب  ، دوش هتـسکش  دریگ و  رارق  نار  ریز  دوش  اسب  هکنیا  هچ  ، تسا هسّدقم  تبرت  هب  یبدا  یب  نیا  هک  ، درک یهن 

نیا زا  يزور  دنچ  ، دراذـگن دوخ  نییاپ  بیج  رد  ار  تبرت  نآ  زا  سپ  هک  درک  دـهع  یلو  ، ما هتـسکش  رهم  ود  نونکات  يدومرف و  هک 
نیحـسلا هّللا  دبع  ابا  ترـضح  ام  يالوم  هک  دید  باوخ  ، دشاب هتـشاد  عالطا  بلطم  نیا  زا  هکنیا  نودب  مدلا  همّالع و  ، تشذگ هّیـضق 

نارـسپ : دومرف درک و  رایـسب  ینابرهم  تفطالم و  ،و  تسـشن هناخباتک  قاطا  رد  ،و  دروآ فیرـشت  هناخ  هب  وا  ندید  يارب  مالّـسلا  هیلع 
نآ لـباقم  رد  راـنک  اـهنآ  ۀـمه  ، دـندوب رفن  جـنپ  نم  اـب  ،و  تساوخ ار  اهرـسپ  سپ.منک  مارکا  ار  اـهنآ  اـت  دـنیایب  نک  توعد  ار  دوخ 
هب تبون  ، داد یم  وا  هب  اهنآ  زا  يزیچ  ،و  دناوخ یم  ار  کی  کی  ، دوب يرگید  ياهزیچ  اه و  هماج  ترـضح  دزن  ،و  دنداتـسیا ترـضح 

نیا : دومرف دومن و  مردپ  هب  تافتلا  و.دشاب  بضغ  رد  هک  یـسک  دننام  ، تخادـنا وا  هب  يرظن  ترـضح  ، دیـسر هّللا  همحر  روبزم  ردارب 
هب يزیچ  هکلب  ، دـناوخن رگید  ناردارب  لـثم  ار  وا  ترـضح  نآ  سپ  ، هتـسکش دوخ  نار  ریز  رد  ارم  ربـق  ياـهتبرت  زا  تبرت  ود  وت  رـسپ 

يارب ار  دوخ  باوخ  دـش و  رادـیب  دـلاو  ۀـمّالع  دـعب  ، داد وا  هب  همرت  ۀـناش  باق  اـیوگ  هک  تسا  نم  نهذ  رد  نـآلا  ،و  دـنکفا وا  يوس 
.دش هدز  تفگش  باوخ  نیا  قدص  زا  دالو  ، دومن نایب  وا  يارب  ار  مردارب  تیاکح  هدلاو  ،و  درک لقن  هدلاو  هموحرم 

متشه لصف 

هراشا

اثارب دجسم  رکذ  مالّسلا و  امهیلع  یقت  دّمحم  ماما  مظاک و  یسوم  ماما  ینعی  نیمظاک  ترایز  تیفیک  تلیضف و  رد 

: تسا شخب  دنچ  رب  لمتشم  ناملس و  بانج  ترایز  هعبرا و  باون  ترایز  و 

مالّسلا امهیلع  نیمظاک  ترایز  تیفیک  تلیضف و  رد  : لوا شخب 

[ مالّسلا امهیلع  نیمظاک  ترایز  تلیضف  ]

ترایز هک  هدش  دراو  يرامش  یب  رابخا  رد  ،و  هدش رکذ  يرایسب  تلیـضف  مالّـسلا  امهیلع  موصعم  ماما  ود  نیا  ترایز  يارب  هک  نادب 
نآ دننام  ، دنک ترایز  ار  وا  هکره  : تسا یتیاور  رد  و.تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ربمایپ  ترایز  لثم  مالّـسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم 

نیـسح ماما  هک  تسا  نآ  لثم  : يرگید تیاور  رد  ،و  هدرک ترایز  ار  ناـنمؤم  ریما  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هک  تسا 
هدرک ترایز  ار  مالّسلا  هیلع 

ص:732

 ( ناسآ شراگن  نانجلا (  حیتافم  دیدج  www.Ghaemiyeh.comبختنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1215زکرم  هحفص 820 

http://www.ghaemiyeh.com


.تسوا يارب  تشهب  ، دنک ترایز  ار  وا  هکره  : يرگید ثیدح  رد  ،و  دشاب

لالخ نب  یلع  زا  دوخ  دنس  هب  باتک  نآ  ّفلؤم  بیطخ  هک  : هدرک لقن  دادغب  خیرات  زا  « بقانم » رد بوشآ  رهش  نب  دّمحم  لیلج  خیش 
هب لّسوتم  ،و  مور مالّسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  ربق  دزن  هب  نآ  زا  دعب  هک  ، دادن يور  ارم  يراوشد  رما  چیه  : هدومن تیاور 

اجک : دنتفگ هب و  دیود  یم  هک  دـش  هدـید  دادـغب  رد  ینز  : تسا هتفگ  زین  و.درک  ناسآ  میارب  ار  نآ  ، ادـخ هکنآ  رگم  ، موش بانج  نآ 
یلبنح يدرم  ، منک اعد  دـنا  هدرک  سبح  ار  وا  هک  مرـسپ  يارب  ، مور یم  مالّـسلا  اهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ربق  يوس  هب  : تفگ ؟ يور یم 

تساوخرد وت  زا  ایادخ  : تفگ نز  نآ  تفر ، ایند  زا  نادنز  رد  ترـسپ  : تفگ ،و  درک هرخـسم  ار  نز  نآ  ، دوب رـضاح  اجنآ  رد  بهذم 
هاگان هب  ، امنب نم  هب  ار  دوخ  تردق  دوب ] مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  شدارم  ] دندرک شدیهش  نادنز  رد  هک  یـسک  قح  هب  ، منک یم 

هبقع نب  میهاربا  زا  قودص  خیـش  دنتفرگ  وا  تیانج  هب  ، دوب هدرک  هرخـسم  هک  ار  یلبنح  درم  نآ  دنزرف  ،و  دندرک اهر  ار  نز  نآ  رـسپ 
: هدرک تیاور 

ترضح ترایز  زا  ،و  مالّسلا هیلع  نیحسلا  هّللا  دبع  یبا  ترایز  زا  مدیسرپ  همان  رد  ،و  متشون يا  همان  مالّـسلا  هیلع  يداه  ماما  تمدخ 
؟ تسا لضفا  ترایز  ود  نیا  زا  کی  مادـک  منادـب  هک  دوب  نآ  شـسرپ  زا  روظنم  ، مالّـسلا امهیلع  داوج  ترـضح  رفعج و  نب  یـسوم 

.تسا رت  میظع  شباوث  ،و  رت عماج  موصعم  ود  نیا  ترایز  ،و  تسا مدقم  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  وبا  : دندوب هتشون  باوج  رد  ترضح 

[ مالّسلا امهیلع  نیمظاک  ترایز  تّیفیک  ]

هراشا

راوگرزب ود  نآ  زا  کی  ره  هب  صاصتخا  یـضعب  ، فیرـش مرح  نآ  تارایز  هک  نادـب  : مالّـسلا اـمهیلع  نیمظاـک  تراـیز  ّتیفیک  اـما 
.تسا ماما  ود  نآ  نیب  ام  كرتشم  یضعب  ،و  دراد

[ مالّسلا امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  هب  ّصتخم  ترایز  ]

هک تسا  نآ  : هدرک لقن  « رازم » باتک رد  سوواط  نبا  دّیس  هک  نانچ  مالّـسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هب  ّصتخم  ترایز  اما 
رد هب  هک  نیمه  يوش  هناور  ، ترایز هب  راقو  شمارآ و  اب  دعب  ینک و  لسغ  تسا  راوازس  ، ینک ترایز  ار  ترضح  نآ  یتساوخ  نوچ 

: وگب تسیاب و  يدیسر  مرح 

يوس هب  ندومن  تیادـه  رب  ساپـس  ار  ادـخ  ، تسا رتـگرزب  ادـخ  ،و  تسین ادـخ  زج  يدوبعم  ، تسا رتـگرزب  ادـخ  ، تسا رتـگرزب  ادـخ 
رب ندومن  قفوم  ،و  شنید
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هب هک  یلاحرد  ما  هدمآ  وت  دزن  ، هدش هدمآ  نیرت  میرک  ،و  هدش دصق  نیرت  میرک  ییوت  ایادخ.شهار  زا  نآ  يوس  هب  دـناوخ  ارف  هچنآ 
دّمحم و رب  ایادخ.داب  شا  هزیکاپ  نادنزرف  ،و  كاپ ناردپ  رب  ،و  وا رب  تیاهدورد  ، تربمایپ رتخد  دنزرف  ۀلیـسو  هب  ، میوج یم  بّرقت  وت 
زا دـنموربآ و  ترخآ  اـیند و  رد  دوـخ  دزن  ارم  ،و  زاـسم عـطق  ار  مدـیما  ،و  نکم رمث  یب  ار  مشـشوک  ،و  تسرف دورد  دّـمحم  نادـناخ 

: وگب راد و  مّدقم  ار  دوخ  تسار  ياپ  ،و  وش دراو  دعب.هد  رارق  نابّرقم 

مردام و مردپ و  ارم و  زرمایب  ایادخ  (، داب شنادـناخ  وا و  رب  ادـخ  دورد  ) ادـخ لوسر  نییآ  رب  ،و  ادـخ هار  رد  ،و  ادـخ اب  ادـخ و  مان  هب 
لوسر يا  موـش  دراو  اـیآ  : وـگب نک و  نذا  بلط  ،و  تسیاـب يدیـسر  فیرـش  هاـگراب  رد  هب  هک  نیمه.ار  نمؤـم  ناـنز  نادرم و  ۀـمه 
دّمحم ابا  يا  موش  دراو  ایآ  ، نانمؤم ریما  يا  موش  دراو  ایآ  ، هّللا دبع  نب  دّـمحم  يا  موش  دراو  ایآ  ادـخ  ربمایپ  يا  موش  دراو  ایآ  ، ادـخ

نب دّـمحم  رفعج  ابا  يا  موش  دراو  ایآ  ، نیحـسلا نب  یلع  دّـمحم  ابا  يا  موش  دراو  ایآ  ، نیـسحلا هّللا  دـبع  ابا  يا  موش  دراو  اـیآ  ، نسح
يا موش  دراو  ایآ  ، رفعج نب  یـسوم  نسحلا  اـبا  يا  میـالوم  يا  موش  دراو  اـیآ  ، دّـمحم نب  رفعج  هّللا  دـبع  اـبا  يا  موش  دراو  اـیآ  ، یلع
ربق لباقم  ربکا و  هّللا  : وگب هبترم  راهچ  ،و  وش دراو  سپـس.یلع  نب  دّـمحم  يا  نم  يالوم  يا  موش  دراو  ایآ  ، رفعج اـبا  يا  نم  يـالوم 

: وگب هاگنآ  ، هدب رارق  دوخ  فتک  تشپ  ار  هلبق  ،و  تسیاب

رب مالس  ، ادخ تّجح  دنزرف  ،و  ادخ تّجح  يا  وت  رب  مالس  ، ادخ ّیلو  دنزرف  ،و  ادخ ّیلو  يا  وت  رب  مالس 
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ياهیکیرات رد  ادخ  رون  يا  وت  رب  مالـس  ، ادخ نیما  دنزرف  ادخ و  نیما  يا  وت  رب  مالـس  ، ادخ ةدیزگرب  دـنزرف  ادـخ و  ةدـیزگرب  يا  وت 
يا وت  رب  مالـس  ، ناربمایپ شناد  راد  هنازخ  يا  وت  رب  مالـس  ، اوقت نید و  مچرپ  يا  وت  رب  مالـس  ، تیادـه ياوشیپ  يا  وت  رب  مالـس  ، نیمز

بحاص يا  وت  رب  مالـس  ، راکـشآ یحو  ندعم  يا  وت  رب  مالـس  ، هتـشذگ يایـصوا  نیـشناج  يا  وت  رب  مالـس  ، نالوسر شناد  راد  هنازخ 
ماما يا  وت  رب  مالـس  ، دهاز ياوشیپ  يا  وت  رب  مالـس  ، هتـسیاش ماما  يا  وت  رب  مالـس  ، نالوسر شناد  ۀنازخ  يا  وت  رب  مالـس  ، ینیقی شناد 

دنزرف ادـخ و  لوـسر  دـنزرف  يا  وـت  رب  مالـس  ، هتـشگ دیهـش  ۀتـشک  يا  وـت  رب  مالــس  ، دیــشر رورــس و  ماـما  يا  وـت  رب  مالــس  ، دـباع
رب ار  هچنآ  ادخ  بناج  زا  وت  هک  مهد  یم  یهاوگ  رفعج ، نب  یسوم  نم  يالوم  يا  وت  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  مالـس و  ، شنیـشناج

ماکحا ،و  يدرک مارح  ار  ادخ  مارح  ،و  لالح ار  ادخ  لالح  ،و  يدومن يرادهگن  دوب  هدرپس  وت  هب  هچنآ  زا  ،و  يدـناسر یتشاد  هدـهع 
داهج دیاب  هک  هنوگ  نآ  ادخ  هار  رد  ،و  يدرک ربص  مدرم  رازآ  رب  ادـخ  هار  رد  ،و  يدومن توالت  ار  ادـخ  باتک  ،و  یتشاد اپب  ار  ادـخ 

نآ ، امنهار نانیـشناج  ،و  هزیکاپ دادـجا  ،و  كاپ ناردـپ  هچنآ  رب  ، یتشذـگرد هک  مهد  یم  یهاوگ  ،و  دیـسررد ار  وت  گرم  اـت  يدرک 
،و يدشن فرحنم  لطاب  بناج  هب  قح  زا  ،و  يدادن حیجرت  تیاده  رب  ار  یهارمگ  ، دنتشذگرد هتفای  تیاده  نایاوشیپ 
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يرود تناـیخ  زا  ،و  يدوـمن ادا  ار  تناـما  ،و  يدرک یهاوـخریخ  ناـنموم  ریما  ادــخ و  لوـسر  ادــخ و  يارب  هـک  مـهد  یم  یهاوـگ 
اهنت داهتجا و  ،و  صالخا يور  زا  اهنت  ار  ادخ  ،و  يدومن رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ،و  يداد تاکز  ،و  یتشاد اپب  زامن  ،و  يدـیزگ

دنزرف يا  شاداپ  نیرتفیرـش  نیرترب و  ، دهد تشاداپ  شلها  مالـسا و  يوس  زا  ادخ  سپ  ، دیـسر ارف  تگرم  ات  ، يدرک تدابع  وا  يارب 
یم تشناد  لّـمحتم  ، مراد رارقا  تلـضف  هب  ،و  متـسه تّـقح  هـب  فراـع  ، هـک یلاـحرد  ، تراـیز يارب  مدـمآ  تیوـس  هـب  ، ادـخ لوـسر 

رادتـسود ، ادـخ يوس  هب  وت  ۀطـساو  هب  هاوخ  تعافـش  ، تحیرـض هب  هدـیزگ  هرز  ، تربق هب  هدـنروآ  هاـنپ  ،و  تناـمیپ هب  هدیـشوپ  ، مشاـب
،و درک تفلاخم  وت  اب  هک  یـسک  یهارمگ  هب  ياـناد  ، یتسه نآ  رب  وت  هک  یتیادـه  ،و  تماـقم هب  ياـنیب  ، تنانمـشد نمـشد  ، تناتـسود

یلاحرد مدمآ  وت  يوس  هب  ، ادخ لوسر  رسپ  يا  تیادف  منادنزرف  لام و  نادناخ و  ناج و  ردام و  ردپ و  ، دننآرب نانآ  هک  يا  یلدروک 
دزن ارم  سپ  ، مـنک یم  تعافـش  بـلط  وـت  ۀلیـسو  هـب  شهاگـشیپ  هـب  ،و  میوـج یم  بّرقت  یلاـعت  يادـخ  يوـس  هـب  تتراـیز  هـب  هـک 
دراو ،و  دیامن وحم  ار  میاهاطخ  ،و  دشوپب مشچ  میاهیدب  زا  ،و  درذگرد ممرج  زا  ،و  دزرمایب ار  مناهانگ  ات  ، نک تعافـش  تراگدرورپ 

اب نانز  نادرم و  ۀمه  منارهاوخ و  ناردارب و  ناردپ و  ارم و  ،و  دیامن لضّفت  تسا  نآ  ۀتـسیاش  وا  هک  هنوگ  نآ  نم  رب  ،و  دـنک متـشهب 
فرط ود  ،و  سوبب ار  نآ  ،و  زادـنیب ربق  رب  ار  دوخ  سپـس.شناسحا  دوجو و  لـضف  هب  ، دزرماـیب نیمز  براـغم  قراـشم و  رد  ار  ناـمیا 

: وگب درگرب و  رس  بناج  هب  ور  هاگنآ  ، نک اعد  یهاوخ  هک  هچنآ  هب  ،و  راذگب نآ  رب  ار  دوخ  تروص 
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اـمنهار و ياوشیپ  ییوت  هک  مهد  یم  یهاوگ  ، داـب وت  رب  ادـخ  تاـکرب  تمحر و  رفعج و  نب  یـسوم  يا  نم  يـالوم  يا  وت  رب  مـالس 
يا ، هدننک لمع  يوگتـسار  ،و  لداع ملاع  ،و  لیجنا تاروت و  لماح  ،و  لیوأت بحاص  ،و  لیزنت ندعم  ییوت  ،و  هدـننک داشرا  تسرپرس 

تمحر و دورد و  سپ  ، میاـمن یم  بّرقت  ادـخ  هب  تا  یتـسود  هب  ،و  میوـج یم  يرازیب  تنانمـشد  زا  ادـخ  يوـس  هب  نم  ، نـم يـالوم 
ود نآ  رد  ،و  رآ اجب  ترایز  زامن  تعکر  ود  هاگنآ.داب  تنارادتـسود  نایعیـش و  نادنزرف و  دادـجا و  ناردـپ و  وت و  رب  ادـخ  تاکرب 

.نک اعد  یهاوخ  یم  هچنآ  هب  سپس  ، ناوخب دشاب  ناسآ  تیارب  هک  نآرق  زا  يا  هروس  ره  ای  نمحّرلا  سی و  ةروس  تعکر 

[ يدهشم نب  دّمحم  دیهش و  خیش  دیفم و  خیش  زا  لوقنم  مالسلا  مهیلع  رفعج  نب  یسوم  يارب  رگید  ترایز  ]

دادغب رد  ار  مالّسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  یتساوخ  نوچ  : دنا هدومرف  يدهشم  نب  دّمحم  دیهش و  خیـش  دیفم و  خیـش  : رگید ترایز 
هک یلاحرد  ، وش مرح  دراو  هاگنآ  بلطب ، لوخد  نذا  ،و  تسیاب مرح  رد  رب  ،و  اـمن دـصق  ار  فیرـش  مرح  ،و  نک لـسغ  ینک ، تراـیز 
ورب سپس  ادخ  يایلوا  رب  مالـس  )و  شنادناخ وا و  رب  ادخ  دورد  ) ادخ لوسر  نییآ  رب  ،و  ادخ هار  رد  ادخ و  اب  ادخ و  مان  هب  : ییوگ یم 

: وگب يداتسیا  ربق  دزن  نوچ  ، يریگ رارق  رفعج  نب  یسوم  ترضح  ربق  ربارب  ات 

یهاوگ.ادخ باب  يا  وت  رب  ملس  ، ادخ تّجح  يا  وت  رب  مالـس  ، ادخ ّیلو  يا  وت  رب  مالـس  ، نیمز ياهیکیرات  رد  ادخ  زون  يا  وت  رب  مالس 
دیاـب هک  هنوگ  نآ  ار  ادـخ  باـتک  ،و  يدومن رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ،و  تیخادرپ تاـکز  ،و  یتـشاد اـپب  زاـمن  وت  هک  مهد  یم 

ادخ هار  رد  ،و  يدرک توالت 
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وت گرم  ات  ، يدرک تدابع  هناصلاخ  ار  وا  ،و  يدومن ربص  ادخ  يارب  اهنت  ادخ  هار  رد  تیذا  رازآ و  رب  ،و  هتسیاش شـشوک  يدیـشوک 
زا ادـخ  يوس  هب  ، ییادـخ لوسر  دـنزرف  قح  هب  وت  هکنیا  ،و  يرتراوازـس ادـخ  لوسر  ادـخ و  هب  وت  هک  مهد  یم  یهاوـگ  ، دیـسررد ار 

رادتـسود ، تّقح هب  فراع  مدمآ  تروضح  هب  نم  يالوم  يا  ، میامن یم  بّرقت  ادخ  هب  تا  یتسود  اب  ،و  میوج یم  يرازیب  تنانمـشد 
نآ يور  هب  ار  تیاه  هنوگ  سوبب و  ار  نآ  ،و  زادنیب ربق  رب  ار  دوخ  سپ.نک  تعافش  ادخ  دزن  ارم  سپ  ، تنانمـشد نمـشد  ، تناتـسود

: وگب تسیاب و  ایب و  رس  بناج  هب  درگرب و  هاگنآ  ، راذگب

لاـح هب  ،و  یتـفگ هناـنیما  ،و  يدرک هفیظو  يادا  ، هناـهاوخریخ ، قداـص وت  هک  مهد  یم  یهاوـگ  ، ادـخ لوـسر  دـنزرف  يا  وـت  رب  مـالس 
ناردپ و وت و  رب  ادخ  دورد  ، يدشن فرحنم  لطاب  بناج  هب  قح  زا  ،و  يدادـن حـیجرت  تیادـه  رب  ار  یلدروک  ،و  یتشذـگرد تداهش 

یتساوخ هک  يزامن  ره  ، تعکر ود  نیا  زا  دـعب  ،و  رآ ياـجب  تراـیز  زاـمن  تعکر  ود  سوبب و  ار  ینارون  ربق  سپ.وت  كاـپ  نادـنزرف 
: وگب ور و  هدجس  هب  هاگنآ  ، ناوخب

ترایز يدومن  بجاو  نم  رب  ار  شتعاطا  هک  ار  مماما  ربق  ،و  مدش راودیما  تلضف  هب  ،و  مدرک وت  گنهآ  ،و  مدومن دامتعا  وت  هب  ایادخ 
نامیا لها  همه  مردام و  ردپ و  ارم و  يا  هدومن  بجاو  دوخ  رب  هک  نانآ  قح  هب  سپ  ، متـسج لّسوت  وت  يوس  هب  وا  ۀلیـسو  هب  ،و  مدرک

: وگب راذگب و  ربق  رب  ار  دوخ  تروص  تسار  فرط  سپ.میرک  يا  ، زرمایب ار 

ربق رب  ار  تروص  پچ  بناج  هاگنآ.روآرب  ار  اهنآ  ،و  تسرف دورد  دّـمحم  نادـناخ  دّـمحم و  رب  سپ  يا  هتـسناد  ارم  تاجاح  ایادـخ 
: وگب راذگب و 
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زرمایب و ار  اهنآ  ،و  دّمحم نادناخ  دّمحم و  رب  تسرف  دورد  ، دّمحم نادناخ  دّمحم و  قح  هب  سپ  ، يا هدرمـشرب  ار  مناهانگ  وت  ایادـخ 
هچنآ هب  ،و  رادرب هدجس  زا  رس  هاگنآ  ارکش  ارکش  : وگب هبترم  دص  ،و  ورب هدجس  هب  سپس.امرف  قّدصت  نم  رب  ینآ  ۀتـسیاش  وت  هچنآ  هب 

.نک اعد  ، يراد تسود  ار  وا  یهاوخ و  هکره  يارب  یهاوخ و 

[ مالسلا مهیلع  رفعج  نب  یسوم  تاولص  ]

رفعج نب  یـسوم  ترـضح  ترایز  زا  یکی  رد  « رئازلا حابـصم   » باتک رد  هنع  هّللا  یـضر  سوواط  نب  یلع  لیلج  دّیـس  : دـیوگ ّفلؤم 
لقن تسا  بانج  نآ  بئاصم  تادابع و  بقانم و  لـیاضف و  زا  يا  هّمـش  رب  لمتـشم  هک  ار  ترـضح  رب  تاولـص  نیا  مالّـسلا  اـمهیلع 

.دزاسن مورحم  نآ  ندناوخ  ضیف  زا  ار  دوخ  ، رئاز هتبلا  : هدرک

ۀنازخ ناـبوخ و  ياوـشیپ  ،و  ناراـکوکین نیـشناج  ، رفعج نب  یـسوم  رب  تسرف  دورد  ،و  شتیب لـها  دّـمحم و  رب  تـسرف  دورد  ایادـخ 
یم هدـنز  رافغتـسا  نتـسویپ  مه  هب  اب  ، رحـس ات  يرادـیب  اب  ار  بش  هراومه  هکنآ  ، راـثآ اـهتمکح و  تناـتم و  شمارآ و  ثراو  ،و  راونا

تلادع و درخ و  هاگرارق  ،و  هتسویپ مه  هب  ياه  هلان  ،و  رایسب زاین  زار و  راشرس و  ياهکـشا  ،و  ینالوط ياه  هدجـس  نامیپ  مه  ، تشاد
اهنادـنز و قمع  رد  بّذـعم  یتلادـع و  یب  هب  هدـش  نفد  ،و  متـس هب  هدـش  لاـمیاپ  ، ربـص ـالب و  هب  هتفرگ  وـخ  ،و  لذـب مرک و  یبوـخ و 

دراو ، هدش هدز  راج  نآ  رب  نتشاگنا  کبس  يراوخ و  اب  هک  يا  هزانج  ،و  اهریجنز ياه  هقلح  هب  ، هدیبوک قاس  اب  ، اهنیمزریز ياهیکیرات 
،و بولغم ینامرف  ،و  هدوبر یتموکح  ،و  هدش بصغ  یثرا  اب  ، ناوناب رورـس  شردام  یـضترم و  شردپ  یفطـصم و  شّدـج  رب  هدـنوش 

ربارب رد  ،و  دیـشون ار  اهیراتفرگ  هودـنا  ماـج  ، درک ربص  اـهتنحم  یتخـس  رب  وا  هک  ناـنچمه  ایادـخ  ، هدـناشون يرهز  ،و  هتـساوخ ینوخ 
تا يدونشخ 
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شلها تعدـب و  اـب  ،و  تخاـس دوخ  راعـش  ار  ینتورف  ،و  درک شیـالآ  یب  ار  عوشخ  ،و  دومن صلاـخ  تیارب  ار  تعاـط  ،و  دـش میلـست 
هک ، كاپ ، یلاع هدنلاب  يدورد  تسرف  دورد  وا  رب  ، درکن رثا  وا  رد  وت  یهاون  رماوا و  زا  يزیچ  رد  يرگتمالم  تمالم  ،و  دومن ینمـشد 

مالس تیحت و  وا  هب  ام  بناج  زا  ،و  تقولخم زا  ییاه  هورگ  ،و  تناگدیرفآ زا  ییاهتما  تعافـش  ینادرگ  بجاو  وا  يراب  دورد  نآ  اب 
تـشذگ ریگارف و  لضف  ياراد  وت  هک  ، نک تیاـنع  ناوضر  شزرمآ و  ناـسحا و  لـضف و  اـم  هب  شتـالاوم  رد  دوخ  دزن  زا  ،و  ناـسرب

.نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  تا  ینابرهم  هب  ، یتسه ناوارف 

مالّسلا هیلع  یقت  دّمحم  ماما  هب  صتخم  ترایز 

ّدج رـس  تشپ  هک  ، وش مالّـسلا  هیلع  داوجلا  ّیلع  نب  دّـمحم  رفعج  یبا  ربـق  بناـج  هب  هجوـتم  : دـنا هدوـمرف  راوـگرزب  ملاـع  هس  ناـمه 
رب مالس  ، ادخ تّجح  يا  وت  رب  مالس  ، ادخ ّیلو  يا  وت  رب  مالس  : وگب یگداتسیا  ترضح  نآ  ربق  دزن  نوچ.تسا  نوفدم  دوخ  راوگرزب 

تنادنزرف رب  وت و  رب  مالـس  ، تناردپ رب  وت و  رب  مالـس  ، ادخ لوسر  دنزرف  يا  وت  رب  مالـس  ، نیمز يور  ياهیکیرات  رد  ادـخ  رون  يا  وت 
باتک ،و  يدومن رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ،و  یتخادرپ تاکز  ،و  یتشاد اپب  زامن  هک  مهد  یم  یهاوگ.تناتسود  رب  وت و  رب  مالس 

وت گرم  ات  يدومن  ربص  رازآ  رب  وا  هار  رد  ،و  هتـسیاش يداهج  يدرک  داهج  ادخ  هار  رد  ،و  يدرک توالت  دیاب  هک  هنوگ  نآ  ار  ادـخ 
مفراع تّقح  هب  ،و  ما هدمآ  تیوس  هب  رئاز  ، دیسررد ار 
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نآ رب  ار  دوخ  تروص  سوبب و  ار  ربق  هاگنآ.دـنک  تعافـش  تراـگدرورپ  دزن  ارم  ، متـسه تنانمـشد  نمـشد  ،و  تناتـسود رادتـسود 
دب هک  یـسک  هب  : وگب ور و  هدجـس  هب  سپ  ، ناوخب یهاوخ  هک  يزامن  ره  نآ  زا  دعب  ،و  رآ اجب  ترایز  زامن  تعکر  ود  سپـس  ، راذگب
رگا وگب  راذگب و  نیمز  رب  ار  تروص  تسار  فرط  هاگنآ.نک  محر  هدومن  فارتعا  ،و  هتـشگ هدنامرد  هدـش و  هانگ  بکترم  هدرک و 
هدنب زا  هانگ  هدـش  گرزب  : وگب دراذـگب و  نیمز  يور  ار  تروص  پچ  فرط  سپـس.یتسه  يراگدرورپ  وکین  وت  ، مدوب يا  هدـنب  نم 

.میرک يا  تبناج  زا  تشاذگ  وکین  دشاب  سپ  ، تا

[. ساپس ساپس  ] ارکش ارکش  : وگب هبترم  دص  درگزاب و  هدجس  هب  هاگنآ 

[ سوواط نبا  دّیس  زا  لوقنم  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  صتخم  رگید  یترایز  ]

ترـضح ربق  دزن  ، يدرک ترایز  ار  مالّـسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  نوچ  : هدومرف « رازم » باتک رد  سوواـط  نبا  دّیـس  : رگید یتراـیز 
: ییوگ یم  یسوب و  یم  ار  نآ  ،و  یتسیا یم  مالّسلا  هیلع  داوج 

يا وت  رب  مالس  ، هزیکاپ ادخ و  زا  دونـشخ  يا  وت  رب  مالـس  ، رادافو ياوشیپ  ، راگزیهرپ راکوکین  یلع  نب  دّمحم  رفعج  ابا  يا  وت  رب  مالس 
رب مالس  ، ادخ ییانشور  يا  وت  رب  مالس  ، ادخ زار  يا  وت  رب  مالس  ، ادخ ریفـس  يا  وت  رب  مالـس  ، ادخ زار  مرحم  يا  وت  رب  مالـس  ، ادخ ّیلو 
هاـم يا  وت  رب  مالـس  ، ناـشخرد رون  يا  وت  رب  مالـس  ، ادـخ تمحر  يا  وـت  رب  مالـس  ، ادـخ ۀـملک  يا  وـت  رب  مالـس  ، ادـخ شباـت  يا  وـت 

رب مالس  ، رتگرزب ۀناشن  يا  وت  رب  مالس  ، ناکاپ زا  كاپ  يا  وت  رب  مالس  نادازکاپ  زا  دازکاپ  يا  وت  رب  مالس  ، هدمآرب

ص:741

 ( ناسآ شراگن  نانجلا (  حیتافم  دیدج  www.Ghaemiyeh.comبختنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1215زکرم  هحفص 829 

http://www.ghaemiyeh.com


صقن زا  رترب  يا  وت  رب  مالـس  ، اـهیراوشد زا  هّزنم  يا  وت  رب  مالـس  ، اهـشزغل زا  هزیکاـپ  كاـپ و  يا  وت  رب  مالـس  ، ربـکا تّجح  يا  وـت  رب 
رد وا  تّجح  ادخ و  ّیلو  وت  هک  مهد  یم  یهاوگ  ، نید نوتس  يا  وت  رب  مالس  ، دنمتفارـش مدرم  دزن  هدیدنـسپ  يا  وت  رب  مالـس  ، فاصوا

مهد یم  یهاوگ  ، ینآرق نامجرت  ،و  ناـمیا ۀـیاپ  ،و  ناربماـیپ ،و  ادـخ ملع  هاـگدرپس  ،و  قح بختنم  ادـخ و  بّرقم  وت  ،و  یتسه شنیمز 
تکـاله یهارمگ و  رب  دـمآرد  ینمـشد  رد  زا  وت  اـب  درک و  راـکنا  ار  وـت  هکره  تسا و  تیادـه  قـح و  رب  درک  يوریپ  وـت  زا  هکره 

نآ رب  تاولص  رد  و.تسه  زور  بش و  ات  متـسه و  ات  وت  رب  مالـس  ، میوج یم  يرازیب  نانآ  زا  ترخآ  ایند و  رد  ، وت هب  ادخ و  هب  ، تسا
راــکوکین ، راــگزیهرپ ، كاــپ یلع  نـب  دـّـمحم  رب  تـسرف  دورد  ،و  شتیب لــها  دـّـمحم و  رب  تـسرف  دورد  ایادــخ  : وــگب ترــضح 

نآرق ناسمه  ،و  تکرب ورشیپ  ،و  تمکح ياه  همشچ  ،و  تمحر راد  هنازخ  ،و  ناماما ثراو  ،و  تّما يامنهار  ، بیع یب  ، هتساریپ ، رادافو
هب هدـننک  توعد  ، ترتاـبیز ۀـملک  ،و  ترترب هنومن  ،و  تیـالاو تّجح  ،و  تداـبع صـالخا و  رد  نانیـشناج  ۀـناگی  ،و  وا زا  بوجو  رد 

،و تباـتک مجرتـم  يداد  رارق  ار  وا  ،و  يدرک بـصن  تناگدـنب  يارب  یچرپ  ناـنوچ  ار  وا  هـک  ، تدوـجو رب  هدـننک  تلـالد  ،و  تیوـس
هک ییادـتقم  ،و  دوش هدـیرد  اهیکیرات  ةدرپ  وا  ۀلیـسو  هب  هک  يرون  ،و  تناگدـنب رب  تّجح  ،و  تنید رواـی  ،و  ارما هدـننک  ارجا  اراکـشآ 

ددرگ تفایرد  وا  ۀلیسو  هب  تیاده 
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شمهس وت  تیشخ  زا  ،و  تفرگ ار  شا  هرهب  وت  يارب  عوشخ  رد  هک  نانچمه  ایادخ.دیسر  ناوت  تشهب  هب  نآ  ۀلیسو  هب  هک  یعیفـش  و 
ار شتمدـخ  ،و  يدیدنـسپ ار  شتعاط  هک  يا  هدـنیامن  رب  ، يداتـسرف دورد  هچنآ  ربارب  نیدـنچ  ، تسرف دورد  وا  رب  سپ  دومن  لماک  ار 

ناوضر شزرمآ و  ناـسحا و  لـضف و  شا  یتـسود  رد  ، دوخ شیپ  زا  اـم  هب  ،و  ناـسرب مالـس  ّتیحت و  وا  هب  اـم  بناـج  زا  یتفریذـپ و 
راگدرورپ و ییوت  : وگب مالـس  زا  سپ  ناوخب و  ترایز  زامن  هاگنآ.یتسه  ابیز  یـشوپ  مشچ  ،و  هنیرید ناسحا  بحاص  وت  نک  تیانع 

.تسا هدش  تیاور  ربتعم  یترایز  ياهباتک  رد  هک  اعد  رخآ  ات  هدیرورپ  منم 

[ قودص خیش  زا  لوقنم  مالسلا  هیلع  یقتدمحم  ماما  يارب  رگید  یترایز  ]

،و نک لسغ  ، ینک ترایز  ار  ترـضح  نآ  یتساوخ  نوچ  : هدرک تیاور  هیقفلا  هرـضحی  نم ال  باتک  رد  قودص  خیـش  : رگید یترایز 
: وگب بانج  نآ  ترایز  رد  ،و  شوپب كاپ  ۀماج  ود  ،و  امن هزیکاپ  ار  دوخ 

نیمز ریز  نیمز و  يور  هک  ره  رب  تّجح  ،و  هدینـسپ ، قح هب  یـضار  ، بیع یب  ، اوقت اب  ياوشیپ  یلع  نب  دّـمحم  رب  تسرف  دورد  ایادـخ 
مالس ،و  يداتسرف تیایلوا  زا  یکی  رب  هک  يدورد  نیرترب  دننامه  یپایپ  یپرد  یپ  ، هتسویپ ، كرابم ، هزیکاپ ، هدنلاب ، رایسب يدورد  ، تسا

،و ناربمایپ ملع  ثراو  ،و  نانموم ياوشیپ  يا  وت  رب  مالـس  ، ادـخ تّجح  يا  وت  رب  مالـس  ، ادـخ رون  يا  وت  رب  مالـس  ، ادـخ ّیلو  يا  وت  رب 
رادتسود ، تنانمـشد نمـشد  ، تّقح هب  فراع  ، مدمآ تیوس  هب  رئاز  ، نیمز ياهیکیرات  رد  ادخ  رون  يا  وت  رب  مالـس  ، نانیـشناج ةدیکچ 

.نک تعافش  تراگدرورپ  دزن  ارم  سپ  ، تناتسود
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رـس يالاب  زاـمن  تعکر  راـهچ  تسا  مالّـسلا  هیلع  داوج  ترـضح  ربق  هک  یهاـگراب  رد  نآ  زا  دـعب  ،و  هاوخب ار  دوخ  تجاـح  هاـگنآ 
ترضح رـس  دزن  مالّـسلا و  هیلع  داوج  ترـضح  يارب  تعکر  ود  ، مالّـسلا امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  يارب  تعکر  ود  ، ناوخب

ّفلؤم.تسین زیاج  نداد  رارق  دوخ  هلبق  ار  اـهنآ  هک  ، رواـین اـجب  زاـمن  تسا  شیرق  روبق  لـباقم  هک  مالّـسلا  اـمهیلع  رفعج  نب  یـسوم 
رد هاگراب و  ،و  دوب ادج  مالّـسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  فیرـش  ربق  اهنامز  نآ  رد  هک  ، دوش یم  رهاظ  ، قودص خیـش  مالک  زا  : دیوگ
یم دراو  مالّسلا  هیلع  داوج  ترضح  هاگراب  رد  هتفر و  نوریب  مالّـسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترایز  زا  سپ  مدرم  ، هتـشاد هناگادج 

.دندش

تسا شخب  ود  رب  مالّسلا  امهیلع  مامه  ماما  ود  نایم  كرتشم  ترایز  اّما 
[ دناوخ دیاب  هناگادج  مادک  ره  يارب  هکنآ  : لّوا شخب  ]

ترـضح زا  « تارایزلا لماک  » باتک رد  هیولوق  دّـمحم  نب  رفعج  لیلج  خیـش.دناوخ  دـیاب  هناگادـج  مادـک  ره  يارب  هکنآ  : لّوا شخب 
: وگب ماما  ود  نآ  زا  کی  ره  ترایز  رد  : هدرک تیاور  مالّسلا  هیلع  يداه 

ادخ هدارا  هکنآ  يا  وت  رب  مالس  ، نیمز ياهیکیرات  رد  ادخ  رون  يا  وت  رب  مالـس  ، ادخ تّجح  يا  وت  رب  مالـس  ، ادخ ّیلو  يا  وت  رب  مالس 
دزن نم  يـالوم  يا  ، تناتـسود اـب  تسود  ، تنانمـشد اـب  نمـشد  تّـقح  هـب  فراـع  ، مدـمآ تروـضح  هـب  رئاز  ، درک رییغت  شا  هراـبرد 

فالتخا اب  مه  یسوط  خیش  ینیلک و  خیش  قودص و  خیش  تسا و  رابتعا  تیاهن  رد  ترایز  نیا.نک  تعافـش  نم  يارب  تراگدرورپ 
.دنا هدرک  رکذ  ار  نآ  یمک 

[ دنوش یم  ترایز  مالّسلا  امهیلع  ماما  ود  ماما  ود  نآ  ، شتئارق هب  هک  تسا  یترایز  : مود شخب  ]

دـیفم و خیـش  هک  تسا  نانچ  نآ  ،و  دـنوش یم  ترایز  مالّـسلا  امهیلع  ماما  ود  ماـما  ود  نآ  ، شتئارق هب  هک  تسا  یتراـیز  : مود شخب 
: ییوگ یم  يداتسیا  حیرض  دزن  هک  نیمه  ، ناراوگرزب نآ  ترایز  رد  هک  ، دنا هدرک  رکذ  يدهشم  نب  دّمحم  دیهش و 

یم یهاوگ.نیمز  ياهیکیرات  رد  ادخ  رون  ود  يا  امش  رب  مالس  ، ادخ تّجح  ود  يا  امـش  رب  مالـس  ، ادخ ةدنیامن  ود  يا  امـش  رب  مالس 
دوب هدش  هدرپس  هچنآ  رب  هچنآ  ،و  دیدیناسر دوب  هدش  هتشاذگ  ناتفیرش  دوجو  ود  ره  ةدهع  رب  ار  هچنآ  ادخ  يوس  زا  امش  هک  مهد 
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ادخ باتک  دیدرک  توالت  ،و  ار ادخ  دودح  دیدومن  اپب  ،و  ار ادخ  مارح  دیدرک  مارح  ،و  ار ادـخ  لالح  دـیدومن  لالح  ، دـیدرک ظفح 
يرازیب ادخ  هب  ناتنانمشد  زا  ، دیسررد ار  امـش  گرم  ات  دیتشاذگ  ادخ  باسح  هب  ،و  دیدیزرو ییابیکـش  مدرم  رازآ  رب  وا  هار  رد  ،و  ار
نمـشد ، ناتناتـسود رادتـسود  ، ناـتّقح هب  فراـع  ، مدـمآ ناـتروضح  هب  رئاز  ، موـش یم  ادـخ  هب  بّرقتم  امـش  یتـسود  هب  ،و  میوـج یم 

ناتراگدرورپ دزن  امـش  دزن  سپ  ، دیزرو تفلاخم  امـش  اب  هک  یـسک  یهارمگ  هب  هاگآ  ، دـیتسه نآ  رب  هک  یتیادـه  هب  انیب  ، ناتنانمـشد
سوبب ار  اجنآ  فیرش  تبرت  هاگنآ.تسا  هدوتس  سب  یماقم  میظع و  سب  ییوربآ  ادخ  شیپ  امـش  يارب  هک  ، دینک تعافـش  نم  يارب 

ود يا  ، نت ود  امش  رب  مالس  : وگب ورب و  ناراوگرزب  نآ  سدقم  رس  بناج  هب  سپس  ، راذگب نآ  رب  ار  شیوخ  تروص  تسار  تمـس  و 
یم بّرقت  ادـخ  يوـس  هـب  ناـتترایز  هـب  ، مماـما ود  امـش  هدـننک  تراـیز  ، میامـش تـسود  هدـنب و  ، نامـسآ نـیمز و  رد  ادـخ  تّـجح 

ایند و رد  ،و  نادرگ مبوبحم  ار  نانآ  ياه  هاگترایز  ،و  هدـب رارق  یتسار  ناـبز  ، تا هدـیزگرب  ياـیلوا  ناـیم  رد  نم  يارب  ایادـخ  ، میوج
.نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  ، نک مهارمه  نانآ  اب  ترخآ 

.ناوخب یهاوخ  یم  هچنآ  هب  ار  ادخ  ،و  رآ اجب  زامن  تعکر  ود  کی  ره  يارب  هاگنآ 

[ مالسلا مهیلع  راوگرزب  ماما  ود  نآ  عادو  رد  ]

میلعت هاتوک  رصتخم و  ياهترایز  مالّسلا  امهیلع  مامه  ماما  ود  نیا  ترایز  يارب  ، دوب دیدش  رایسب  هّیقت  هتشذگ  رد  نوچ  : دیوگ ّفلؤم 
هعماج ترایز  دشاب  دنلب  لّصفم و  ترایز  ناهاوخ  يرئاز  رگا  ،و  دنـشاب ظوفحم  نایتوغاط  بیـسآ  زا  نایعیـش  هکنیا  يارب  دنداد  یم 

هب يرتشیب  صاصتخا  دوش  یم  رهاظ  شتیاور  زا  هک  هعماج  تارایز  زا  یکی  هژیو  هب  ، تسا ترایز  نیرتهب  ناشیا  يارب  هک  دـناوخب  ار 
رئاز نوج  هحفص 829] ] .دمآ دهاوخ  هعماج  تارایز  زاغآ  رد  نیا  زا  سپ  ، ترایز نآ  ،و  دراد مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح 
هیلع یسوط  خیـش  هک  تسا  ییاعد  اهنآ  ۀلمج  زا  هک  یعاد  ياهاعد و  اب  ، دنک عادو  ار  راوگرزب  ود  نآ  درک  ار  رهـش  زا  جورخ  دصق 

« بیذهت » باتک رد  همحّرلا 
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يا وت  رب  مالـس  : وگب تسیاـب و  ربـق  دزن  ییوگ  عادو  ار  مالّـسلا  اـمهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  یتـساوخ  نوچ  هک  : هدوـمرف رکذ 
هچنآ هب  لوسر و  ادخ و  هب  ، متسرف یم  مالـس  وت  رب  ،و  تمراپـس یم  ادخ  هب  ، داب وت  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  ،و  نسحلا ابا  يا  میالوم 

.سیونب ناهاوگ  رامش  رد  ار  ام  ایادخ.میدروآ  نامیا  يداهن  هناشن  نآ  رب  ،و  يا هدروآ  وت 

هب ، وت رب  ادـخ  تاکرب  تمحر و  ،و  نسحلا اـبا  يا  میـالوم  يا  وت  رب  مالـس  : ییوگ یم  مالّـسلا  هیلع  داوج  ترـضح  عادو  رد  نینچمه 
ار ام  ایادخ.میدروآ  نامیا  يداهن  هناشن  نآ  رب  يا و  هدروآ  وت  هچنآ  لوسر و  ادخ و  هب  ، متسرف یم  مالـس  وت  رب  تمراپـس و  یم  ادخ 
ار ربق  ،و  يروآ تسد  هب  نتـشگزاب  قیفوت  هرابود  دشابن و  وت  ترایز  نیرخآ  نیا  هک  ، هاوخب ادخ  زا  هاگنآ.سیونب  ناهاوگ  رامـش  رد 

.راذگب ربق  رب  ار  تتروص  تمس  ود  سوبب و 

[ يدادغب یلع  جاح  تیاکح  ]

ام خیش  هک  تسا  يدادغب  یلع  جاح  ّیقتم  ّیفص  حلاص  دیعـس  ناتـساد  ، دوش لقن  اجنیا  رد  تسا  بسانم  هک  يروما  زا  : دیوگ فلؤم 
ربتعم تیاکح  نیا  زج  ، فیرـش باتک  نیا  رد  دوبن  رگا  : هدومرف بقاّثلا  مّجنلا  رد  ،و  هدرک لقن  بقاثلا  مّجنلا  يوأملا و  هّنج  باـتک  رد 

زا دعب  هاگنآ  ، دوب یفاک  نآ  تسافن  تفارـش و  رد  هنیآره  ، هدش عقاو  اهیکیدزن  نیمه  رد  ،و  تسا يرایـسب  دـیاوف  نآ  رد  هک  حـیحص 
تـسیب متفر  فارـشا  فجن  هب.دش  عمج  ماما  مهـس  ناموت  داتـشه  نم  ندرگ  رب  : هدرک لقن  هّللا  هدّیا  روکذم  یجاح  : هدومرف یتامدقم 
دهتجم نیـسح  دّـمحم  خیـش  بانج  هب  ناموت  تسیب  هماـقم و  هّللا  یلعا  یـضترم  خیـش  یقّتلا  يدـهلا و  ملع  باـنج  هب  ار  نآ  ناـموت 

رد ، متـشاد دـصق  هک  ، دـنام یقاب  ناموت  تسیب  ما  هدـهع  رب  ،و  مداد یقورـش  نسح  دّـمحم  خیـش  بانج  هب  ناـموت  تسیب  ،و  ینیمظاـک
ندرگ رب  هچنآ  يادا  رد  متـشاد  شوخ  ، متـشگزاب دادغب  هب  نوچ  ، مهدب نیـسای  لآ  ینیمظاک  نسح  دّمحم  خیـش  بانج  هب  تشگزاب 
بانج تمدخ  نآ  زا  سپ  ، مدش فرشم  مالّـسلا  امهیلع  نیمظاک  مامه  ماما  ود  ترایز  هب  هک  ، دوب هبنـشجنپ  زور  ، منک باتـش  دوب  نم 

هب سانجا  زا  یـضعب  شورف  زا  سپ  هک  مدرک  هدعو  ار  هّیقب  ،و  مداد ناشیا  هب  ار  ناموت  تسیب  نآ  زا  يرادـقم  متفر و  هّللا  هّلـس  خـیش 
، دننک هلاوح  نم  هب  جیردت 
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دیاب هک  مدروآ  رذع  ، منامب دومرف  خیش  بانج  یلو  ، متفرگ دادغب  هب  تشگزاب  هب  میمصت  زور  نآ  رهظ  زا  دعب  رد  ، مناسرب شلها  هب  ات 
متشگرب هیاپ  نیا  رب  ، دوب هبنشجنپ  ره  رـصع  رد  نانآ  دزم  تخادرپ  اب  ما  هویـش  نوچ  ، مهدب ار  دوخ  یفابـسیر  ۀناخراک  نارگراک  دزم 

درک و مالـس  دش  کیدزن  نوچ  ، دـیآ یم  نم  هب  ور  دادـغب  بناج  زا  هک  مدـید  ار  یلیلج  دیـس  ، مدومیپ ابیرقت  ار  هار  موس  کی  نوچ 
ود ره  ،و  میدرک هقناـعم  ، تـفرگ شوـغآ  رد  ارم  سپـس  ، الهـس ـالها و  : دوـمرف ،و  دوـشگ هقناـعم  هحفاـصم و  يارب  ار  دوـخ  ياهتـسد 

یلع جاح  : دومرف داتسیا و  سپ  ، دوب یگرزب  هایس  لاخ  شکرابم  راسخر  رب  ،و  تشاد ینشور  زبس  همامع  رس  رب  ، میدیـسوب ار  رگیدکی 
تـسا هعمج  بش  بشما  : دومرف ، مدرگ یم  زاب  دادـغب  هب  ،و  مدرک ترایز  ار  مالّـسلا  امهیلع  نیمظاک  : متفگ ؟ يور یم  اجک  ، تسا ریخ 

هیلع ناـنمؤم  ریما  نم  ّدـج  ناـیلاوم  زا  هک  مهد  یهاوگ  وت  يارب  اـت  درگرب  ، یتسه : دومرف ، متـسین نّکمتم  ، نم رورـس  يا  : متفگ ، درگرب
رد هک  دوب  یبلطم  هب  هراشا  نیا  و.دیریگب  دهاش  ود  : هدومرف رما  یلاعت  يادخ  اریز  ، دهد یهاوگ  خیش  زین  ،و  ییام نایلاوم  زا  مالّسلا و 
رد ار  نآ  متسه و  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  نایلاوم  زا  نم  هک  ، دهدب نم  هب  يا  هتشون  ، منک شهاوخ  خیـش  بانج  زا  هک  ، متـشاد رطاخ 
نآ هنوگچ  ، دنناسر یم  وا  هب  ار  وا  قح  هک  یسک  : دومرف ؟ یهد یم  تداهش  هنوگچ  ،و  یناد یم  هچ  وت  : متفگ سپ.مراذگب  دوخ  نفک 

دّمحم خیـش  : دوـمرف ؟ تسیک وـت  لـیکو  : متفگ ، يدـناسر نـم  لـیکو  هـب  هـچنآ  : دوـمرف ؟ قـح مادـک  : مـتفگ ؟ دسانـش یمن  ار  هدـنناسر 
دّیس نیا  درک  روطخ  مرطاخ  رد  ناهگان  هک  ، دوب هتفگ  دّمحم  دیس  اقآ  بانج  هب  ،و  تسا نم  لیکو  : دومرف ؟ تسوت لیکو  متفگ  ، نسح

رد زاب  ما  هدرک  شومارف  ار  وا  نم  یلو  ، دسانش یم  ارم  وا  دیاش  متفگ  دوخ  هب  ؟ مسانش یمن  ار  وا  هکنآ  اب  ، دناوخ مسا  هب  ارم  ، راوگرزب
: متفگ ، مناسرب وا  هب  يزیچ  ماما  مهس  زا  مراد  شوخ  ، دهاوخ یم  نم  زا  يزیچ  ، تاداس قح  زا  دیس  نیا  : متفگ دوخ  نطاب 

هب [ تاداس قح  ینعی  ] ار امش  قح  ات  ، مدرک هعجارم  نسح  دّمحم  خیش  بانج  هب  نآ  رما  رد  ، هدنام يزیچ  امش  قح  زا  نم  دزن  ، دّیـس يا 
فرــشا فــجن  رد  اــم  يــالکو  هـب  ار  اــم  قــح  زا  یــضعب  يرآ  : دوــمرف درک و  یمــسبت  نــم  ةرهچ  رب  سپ  ، مــنک ادا  وا  ةزاــجا 

یم مـالعا  ياـملع  هب  تبـسن  ، دّیـس نـیا  هـک  تشذـگ  مرطاـخ  رد  سپ.يرآ  : دوـمرف ؟ دـش هتفریذـپ  مدرک  ادا  هـچنآ  : مـتفگ ، يدـناسر
هاگنآ.تفرگ تلفغ  ارم  دـنیالکو و  ، تاداس قوقح  نتفرگ  رد  املع  : متفگ دوخ  هب  ، دـمآ نارگ  مرظن  رد  نیا  و  !« اـم يـالکو  :» دـیوگ

فرط مدید  ، میداتفا هار  هب  نوچ.دوب  نم  پچ  تسد  رد  ، وا تسار  تسد  هک  یلاحرد  متـشگزاب  ، نک ترایز  ار  مّدـج  درگزاب  : دومرف
تسار
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دـشاب اهنآ  لصف  هکنآ  یب  ، نامزمه هویم  اب  همه  ، نآ ریغ  روگنا و  رانا و  جنران و  ومیل و  ناتخرد  ،و  تسا يراج  یفاص  دیپس  بآ  رهن 
ام دوخ  زین  ار و  ام  ّدـج  دـنک  ترایز  ام  نایلاوم  زا  سکره  : دومرف ؟ تسیچ ناتخرد  نیا  رهن و  نیا  : متفگ ، هتخادـنا هیاس  ام  رـس  يالاب 

دزن يزور  ، دوب سّردم  يدرم  ، موحرم قازّرلا  دبع  خیش  : متفگ ، سرپب : دومرف ، مسرپب یلاؤس  مهاوخ  یم  : متفگ.دوب دهاوخ  وا  اب  اهنیا  ، ار
لهچ جح و  لهچ  ،و  درب رـس  هب  تدابع  هب  ار  اهبـش  ،و  دشاب هزور  ار  اهزور  ، دوخ رمع  لوط  رد  هک  یـسک  : تفگ یم  مدینـش  ، متفر وا 

هّللا يرآ و  : دومرف ، تسین يزیچ  وا  يارب  ، دشابن مالّـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  نایلاوم  زا  ،و  دریمب هورم  افـص و  نایم  رد  ،و  دروآ اجب  هرمع 
يرآ : دومرف ؟ تسا مالّسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  نایلاوم  زا  وا  ایآ  هک  ، مدیسرپ دوخ  ناشیوخ  زا  یکی  لاح  زا  هاگنآ  ، تسین يزیچ  وا  يارب 

یم مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ناناوخ  هیزعت  : متفگ ، سرپب : دومرف ، تسا یـشسرپ  نم  يارب  ، ام ياقآ  : متفگ ، تسوت هب  قلعتم  هک  ره  وا و 
باوخ رد  سپ  ! تسا تعدب  : تفگ ، دیـسرپ مالّـسلا  هیلع  ءادهـشلا  دیـس  ترایز  زا  ،و  دـمآ یـصخش  دزن  شمعا  نامیلـس  هک  دـنناوخ 

اجک : تفگ مالّسلا  امهیلع  يربک  هجیدخ  ارهز و  همطاف  : دنتفگ ؟ تسیک جدوه  نآ  رد  : دیـسرپ ، دید نامـسآ  نیمز و  نایم  ار  یجدوه 
: دنتفگ ؟ دنور یم 

یم ورف  جدوه  زا  هک  دـید  ار  ییاه  هتـشون  هاگنآ  ، دـنور یم  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  تراـیز  هب  تسا  هعمج  بش  هک  بش  نیا  رد 
: هدش هتشون  نآ  رد  ،و  دزیر

حیحـص ثیدـح  نیا  ایآ  تمایق  زور  رد  شتآ  زا  تسا  یناـما  ، هعمج بش  رد  ( وا رب  دورد  ) نیـسح نارئاز  يارب  شتآ  زا  تسا  یناـما 
بش رد  ار  مالّسلا  هیلع  نیـسح  هکره  دنیوگ  یم  هک  تسا  حیحـص  ایآ  ام  ياقآ  : متفگ.تسا مامت  تسار و  يربخ  يرآ  : دومرف ؟ تسا

ام ياقآ  : متفگ.تسیرگ دش و  يراج  شکرابم  ناگدید  زا  کشا  سپـس  ، هّللا يرآ و  : دومرف ؟ تسا ناما  وا  يارب  ، دـنک ترایز  هعمج 
زا یکی  دوّرد  رد  ،و  میدرک ترایز  ار  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  هن  تصـش و  تسیود و  رازه و  لاس  : متفگ ، سرپب : دومرف.رگید یـشسرپ 

ماما تیالو  مدیـسرپ  وا  زا  ، هدرک نامهم  ار  وا  هدرک و  تاقالم  ، دنفرـشا فجن  یقرـش  فرط  نانیـشن  هیداب  زا  هک  ، ار هّیقورـش  ياـهبرع 
نم هک  تسا  زور  هدزناپ  زورما  ، تشهب : تفگ ؟ تسا هنوگچ  مالّسلا  هیلع  اضر 
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نآ ماعط  زا  نم  نوخ  تشوگ و  !! دنیآ نم  دزن  ربق  رد  هک  دـسر  هچ  ار  رکنم  ریکن و  ، ما هدروخ  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  میالوم  لام  زا 
صالخ ریکن  رکنم و  زا  ار  وا  ،و  دیآ یم  مالّـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ؟ تسا حیحـص  نیا  ، هدییور شا  هناخنامهم  رد  ترـضح 
سرپـب : دومرف ، مسرپـب مهاوـخ  یم  هک  تسا  یکچوـک  شـشسرپ  اـم  ياـقآ  : متفگ.تسا نماـض  نم  ّدـج  هّللا  يرآ و  : دوـمرف دـنکیم ؟

یـشسرپ اـم  ياـقآ  متفگ  ، یلاـعت هّللا  ءاـش  نا  تسا  هتفریذـپ  : دوـمرف ؟ تـسا هتفریذـپ  مالّـسلا  هـیلع  اـضر  ماـما  زا  نـم  تراـیز  : مـتفگ
و هن ، ای  تسا  هتفریذپ  شترایز  ایآ  یشاب  زاّزب  دمحا  جاح  مورحم  دنزرف  یـشابزاّزب  نیـسح  دّمحم  جاح  : متفگ ، هّللا مسب  : دومرف ، رگید

.تسا هتفریذپ  شترایز  حلاص  دبع  : دومرف ؟ تسا هدوب  اه  هنیزه  رد  کیرش  قیفر و  مالّسلا  هیلع  اضر  دهشم  هار  رد  نم  اب  وا 

توکـس ؟ تسا هتفریذـپ  شترایز  ایآ  دوب  ام  رفـسمه  دادـغب  لها  زا  هک  نـالف  : متفگ ، هّللا مسب  : دومرف.رگید یـشسرپ  اـم  ياـقآ  : متفگ
یباوج زاب  ؟ تسین هتفریذپ  ای  ، تسا هتفریذپ  شترایز  ؟ هن ای  يدینش  ار  منخس  : متفگ ، هّللا مسب  : دومرف ، رگید شسرپ  ام  ياقآ  : متفگ ، درک

،و دندوب لوغشم  بعل  وهل و  هب  هتسویپ  رفس  نیا  رد  هک  دندوب  دادغب  لها  نیّهفرم  زا  رفن  دنچ  نانآ  هک  درک  لقن  روکذم  یجاح  ! دادن
رهـش يوربور  اهغاب و  نآ  فرط  ود  هک  میدیـسر  هّداج  زا  عیـسو  یعـضوم  هب  هار  رد  سپ  ، دوب هتـشک  ار  دوخ  رداـم  مه  صخـش  نآ 

زا یـضعب  هب  ّقلعتم  نآ  ،و  دیآ یم  دادغب  زا  هک  تساهغاب  هب  هتـسویپ  تسار  فرط  زا  هّداج  نآ  زا  یعـضوم  ،و  تسا نیمظاک  فیرش 
هشیمه [ نیمظاک دادغب و  ] رهش ود  نیا  نکاس  عرو  اوقت و  لها  ،و  درک هّداج  رد  لخاد  متس  هب  ار  نآ  تموکح  هک  ، دوب تاداس  نامیتی 

نیا نم  دیس  يا  : متفگ دور ! یم  هار  هعطق  نآ  رد  مدید  ار  بانج  نآ  یلو  ، دنریگ یم  هرانک  نیمز  زا  هعطق  نآ  رد  نآ  رد  نتفر  هار  زا 
مالّـسلا و هیلع  نانمؤم  ریما  ام  ّدج  لاوما  زا  عضوم  نیا  : دومرف.تسین اور  نآ  رد  فّرـصت  ، تسا تاداس  نامیتی  زا  یـضعب  علام  عضوم 
هب ّقلعتم  تسا  یغاب  تسار  فرط  رد  ناکم  نآ  یکیدزن  رد.تسا  لالح  ام  نایلاوم  يارب  نآ  رد  فّرصت  ، تسام دالوا  وا و  نادنزرف 
یم هک  تسا  تسار  ایآ  ام  ياقآ  : متفگ ، دوب دادغب  رد  برع  ریغ  نادنمتورث  زا  وا  ،و  دنتفگ یم  يداه  ازریم  یجاح  ار  وا  هک  یصخش 

باوج زا  يراد و  راک  هچ  هلئسم  نیا  هب  : هدومرف تسا ؟ مالّسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  هب  ّقلعتم  يداه  ازریم  جاح  غاب  نیمز  دنیوگ 
درذـگ یم  هداـج  زا  دـننک و  یم  ادـج  دودـح  نآ  ياـهغاب  عرازم و  يراـیبآ  يارب  هلجد  دور  زا  هک  یبآ  رهن  هـب  سپ.دـنادرگ  يور 

تاداس هار  هب  بانج  نآ  تاداس و  هار  رگید  یناطلس و  هار  یکی  : دراد دوجو  هار  ود  رهش  فرط  هب  اجنآ  ، میدیسر
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ار دوخ  هک  میتفرن  یمدق  دـنچ  ، میدـمآ سپ  ، میوریم دوخ  هب  طوبرم  هار  نیا  زا  هن  : دومرف.میورب یناطلـس  هار  زا  رایب  متفگ  ، دومرف لیم 
زا هک  دارملا  باب  فرط  زا  ، میدید يرادشفک  دزن  مالّـسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  سّدـقم  نحـص  رد  رازاب  هچوک و  ندـید  نودـب 

رانک دش و  لخاد  ، دناوخن لوخد  نذا  ،و  دومرفن ثکم  رّهطم  قاور  رد  رانک  میدش و  ناویا  دراو  تساپ  نییاپ  فرط  قرـشم و  تمس 
: هدومرف ، يرآ : متفگ ؟ مناوخب تیارب  : دومرف ، متسین يراق  متفگ  ، نک ترایز  : دومرف سپس  داتسیا  مرح  رد 

.نانمؤم ریما  يا  وت  رب  مالس  ، ادخ لوسر  يا  وت  رب  مالس  ، موش دراو  ایآ  ادخ  يا 

ابا يا  وت  رب  مالـس  : دـندومرف ، مالّـسلا هیلع  يرگـسع  نسح  ماما  ترـضح  هب  دندیـسر  ات  دـندرک  مالـس  ناماما  کی  کـی  رب  نینچمه 
مالـس دوـخ  ناـمز  ماـما  رب  : دوـمرف ! مسانـش یمن  ارچ  : متفگ ؟ یـسانش یم  ار  دوـخ  ناـمز  ماـما  : دوـمرف هاگنآ.يرگـسع  نـسح  دّـمحم 

.نسح دنزرف  يا  ، نامز بحاص  يا  ، ادخ تّجح  يا  وت  رب  مالس  : متفگ ، نک

نآ میدیبسچ و  سّدقم  حیرض  هب  ،و  میدش رهطم  مرح  لخاد  سپ.داب  وت  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  مالـس و  : دومرف دومن و  مّسبت  سپ 
ترایز مادک  دومرف  ، يرآ : متفگ ؟ مناوخب ترایز  وت  يارب  : دومرف.متسین يراق  نم  : متفگ ، نک ترایز  : دومرف نم  هب  هاگنآ  ، میدیـسوب ار 

: دومرف ، هد ترایز  نآ  هب  ارم  تسا  لضفا  هک  ترایز  ره  : متفگ ؟ یهاوخ یم  ار 

: دومرف دش و  ندناوخ  هب  لوغشم  ، تسا لضفا  « هّللا نیما  » ترایز

مدید نم  ، دندرک نشور  ار  مرح  ياهغارچ  لاح  نیا  رد.شناگدنب  رب  ادخ  تّجح  ود  ،و  نیمز يور  رب  ادخ  نیما  ود  يا  امس  رب  مالس 
رد زور  هک  دـندوب  یغارچ  دـننامه  اهعمـش  باتفآ و  رون  دـننامه  يرون  ، تسا رگید  يرون  هب  ینارون  مرح  یلو  ، تسا نشور  اـهعمش 

تمـس زا  ، دـندش غراف  ترایز  زا  نوچ  ، مدـش یمن  تایآ  نیا  تفتلم  چـیه  هک  ، مدوب تلفغ  رد  نانچ  نآ  نم  دـننک و  نشور  باـتفآ 
بش يرآ  : متفگ ینکیم ؟ ترایز  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  مّدج  ایآ  : دندومرف دنداتسیا و  قرش  فرط  رد  ،و  دندمآ رس  تشپ  هب  اپ  نییاپ 

غراف برغم  ناذا  زا  اهوگ  ناذا  هک  یلاحرد  ، دندناوخ ار  ثراو  ترایز  سپ  ، منک یم  ترایز  تسا  هعمج 

ص:750

 ( ناسآ شراگن  نانجلا (  حیتافم  دیدج  www.Ghaemiyeh.comبختنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1215زکرم  هحفص 838 

http://www.ghaemiyeh.com


زامن اـجنآ  رد  رهطم  مرح  رـس  تشپ  دجـسم  رد  ، دروآ فیرـشت  دوخ  ،و  ناوخب زاـمن  وش و  قحلم  تعاـمج  هب  : دومرف نم  هب  دـندش و 
يادا يارب  میارب  مدش و  لوا  فص  دراو  نم  ،و  دنداتـسیا وا  يذاحم  ، تعامج ماما  تسار  تمـس  رد  ناشیا  یلو  ، دوب دـقعنم  تعامج 
متـشاد دصق  متفاین ، ار  ناشیا  مدرک  وجتـسج  مرح  رد  ، مدمآ نوریب  دجـسم  زا  ، مدیدن ار  نانـشیا  مدش  غراف  نوچ  ، دش زاب  ییاج  زامن 

دوخ زا  هاگان  دـشاب  نم  نامهم  هک  مراد  هاگن  دوخ  دزن  ار  ناشیا  زین  بش  ،و  مهدـب ناـشیا  هب  یلاـیر  دـنچ  ،و  منک تاـقالم  ار  ناـشیا 
هب نتـشگزاب  رد  ، وا هـب  تبـسن  متعاـطا  زا  ، مداد رارق  هجوـت  دروـم  ار  هتـشذگ  تازجعم  تاـیآ و  ؟و  دوـب هـک  دّیـس  نآ  هـک  مدیــسرپ 

: تفگ هک  وا  راتفگ  ،و  مدوب هدیدن  ار  وا  هکنیا  اب  ندناوخ  مسا  هب  ارم  ،و  متشاد دادغب  رد  هک  یمهم  راک  نآ  اب  ، نیمظاک

تـشذگ هک  يرگید  عیاقو  بسانم و  لصف  ریغ  رد  اه  هویم  ناتخرد  ،و  يراج رهن  ندـید  ،و  مهد یم  تداهـش  نم  هکنیا  ام و  نایلاوم 
ماما رب  مالس  زا  دعب  ، نم زا  لاؤس  ،و  لوخد نذا  تمسق  رد  هژیو  هب  ، تسا مالّسلا  هیلع  يدهم  ترضح  وا  هک  ، دش نم  نیقی  ببس  همه 
درک مّسبت  مدرک  مالس  نوچ  ، نک مالس  : دومرف ، مسانش یم  مداد  خساپ  نوچ  ؟ یسانش یم  ار  دوخ  نامز  ماما  هک  مالّسلا  هیلع  يرگسع 

وت قـیفر  دّیـس  نیا  دیـسرپ  سپـس  ، تـفر نوریب  : تـفگ ، مدیـسرپ شترـضح  لاـح  زا  ،و  مدـمآ رادـشفک  دزن  باتـش  اـب.داد  باوـج  و 
دّمحم خیـش  بانج  دزن  ، دـش حبـص  نوچ  ، مدـنام اجنآ  رد  ار  بش  ،و  مدـمآ دوخ  رادـنامهم  ۀـناخ  هب  تروص  ره  رد.يرآ  : متفگ ؟ دوب

یهن ّرـس  نیا  ریاشفا  هصق و  نیا  راهظا  زا  ،و  تشاذـگ دوخ  ناهد  رب  ار  شتـسد  خیـش  ، مدرک لـقن  مدوب  هدـید  ار  هچنآ  ،و  متفر نسح 
نیا زا  هام  کی  اـت  ، مدرک یمن  راـهظا  سک  چـیه  يارب  ،و  متـشاد یم  یفخم  ار  هعقاو  نیا  نم.دـنک  ّقفوم  ار  وت  ادـخ  : دومرف ،و و  درک
زور نآ  ناتساد  هب  ؟و  يدید هچ  دیسرپ  دمآ و  نم  کیدزن  هک  ، مدید ار  يراوگرزب  دّیـس  ، مدوب رهطم  مرح  رد  يزور  ، تشذگ هیـضق 

ار وا  رگید  دش و  دیدپان  مرظن  زا  ناهگان  ، مدرک راکنا  تدش  هب  نم  ،و  درک رارکت  ار  نخـس  نآ  زاب  ، مدـیدن يزیچ  : متفگ ، درک هراشا 
.میدن

نآ رد  ندناوخ  زامن  اثارب و  فیرش  دجسم  هب  نتفر  : مود شخب 

نآ ضیف  زا  ابلاغ  یلو  ، هدش عقاو  نارئاز  هار  رد  نیمظاک  دادغب و  نیب  رد  ،و  تسا كّربتم  فورعم و  دجاسم  زا  اثارب  دجسم  هک  نادب 
لاس ناخّروم  زا  هک  يومح.تسا  ییانتعا  یب  دروم  هدش  لقن  نآ  يارب  هک  یتفارش  لیاضف و  همه  اب  هدوب و  مورحم 
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نآ رد  ،و  لوحم باب  بونج  رد  ،و  خرک ۀـلبق  رد  ، دادـغب فرط  رد  دوب  يا  هلحم  اثارب  : هتفگ « نادـلبلا مجعم  » باـتک رد  ، تسا دصـشش 
ۀفیلخ هّللاـب  یـضار  ناـمز  زا  اـم  نایعیـش  : هتفگ زین  هدـش و  بارخ  هک  دـندناوخ  یم  زاـمن  نآ  رد  نایعیـش  هک  هدوـب  یعماـج  دجـسم 

دجـسم نآ  رد  ناهگان  ، هّللاب یـضار  روتـسد  هب  یلو  دـندرک  یم  هباحـص  [ ییوگدـب ] ّبس ،و  دـندش یم  عمج  دجـسم  نآ  رد  ، یـسابع
يارمالا ریما  هب  ار  ربخ  نیا  نایعیش.دندرک  ناسکی  كاخ  اب  بارخ و  ار  دجسم  ،و  دندرک سبح  دنتفرگ و  دنتفای  ار  هکره  و  دنتخیر ،

دجـسم يالاب  رد  ،و  داد نامرف  نآ  نتخاس  مکحم  ،و  دجـسم يانب  شرتسگ  ،و  انب دـیدجت  هب  مه  وا  ، دـندناسر « یفاک ام  مکحب   » دادـغب
! هدنام لّطعم  نآلا  ات  هاجنپ  دصراهچ و  لاس  زا  سپ  یلو  ، دوب زامن  ۀماقا  لّحم  دابآ و  دجسم  نآ  هتـسویپ.تشون  ار  هّللاب  یـضار  مسا 

گنج هب  هک  ینامز  رد  مالّـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  ترـضح  هک  تسا  نآ  مدرم  ناـمگ  هک  ، هدوب ییاتـسور  دادـغب  ياـنب  زا  شیپ  اـثارب 
دراو دوب  اتـسور  نآ  رد  هک  یماّمح  رد  ،و  دناوخ زامن  روکذـم  عماج  دجـسم  رد  ،و  داتفا اجنآ  هب  شراذـگ  تفر  یم  ناورهن  جراوخ 

هتخاس ین  زا  هک  يا  هناخ  ینعی  ] یخوک رد  « اثارب » رد هک  دوب  یـسک  نیتسخن  وا  ،و  تسا دـباع  یثارب  بیعـش  وا  هب  بوسنم  « اثارب » .دـش
شراذگ ، دوب اهرـصق  ةدش  تیبرت  هک  گرزب  نایفوتـسم  دالوا  زا  يرتخد  ات  ، درک یم  تدابع  ار  ادخ  خوک  نآ  رد  ،و  دش نکاس  دوب ]

رد ار  وا  بیعـش  وبا  هبذـج  ،و  درب تّذـل  رایـسب  يونعم  لاح  نآ  زا  ، دـید ار  وا  لاح  داـتفا و  بیعـش  وبا  هب  هک  نیمه  ، داـتفا وا  خوک  هب 
هب مریذـپ  یم  : تفگ ، مشاب وت  مداخ  مهاوخ  یم  : تفگ دـمآ و  دـهاز  دـباع  نآ  دزن  راچان  هب  ، دـش وا  دـنب  ياپ  هک  يا  هزادـنا  هب  ، دوبر

سابل هب  هتسارآ  ،و  دیشوپ مشچ  تشاد  رایتخا  رد  هچنآ  زا  تفریذپ و  دنمتداعـس  نآ  ، يوش جراخ  تئبیه  کش و  نیا  زا  هکنیا  طرش 
يارب ار  نآ  بیعش  وبا  هک  ، دید يریـصح  ۀعطق  ، دش خوک  دراو  رتخد  نآ  هک  نیمه  ، دیزگرب يرـسمه  هب  ار  وا  بیعـش  وبا.دش  نادباع 

: تفگ رتخد  ، دوب هتخادنا  دوخ  ندب  ریز  نیمز  تبوطر  زا  شیوخ  ظفح 

یم نیمز  یتـفگ  یم  هک  مدینـش  وت  زا  اریز  ، يزادـنا رود  دوخ  ریز  زا  ار  ریـصح  هعطق  نیا  هک  یتـقو  رگم  ، دـنام مهاوـخن  وـت  دزن  نم 
: دیوگ

تخادنا رود  ار  ریصح  نآ  بیعش  وبا.دوب  یهاوخ  نم  مکش  رد  ادرف  هکنآ  لاح  ،و  یهد یم  رارق  باجح  دوخ  نم و  نیب  مدآ  رسپ 
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.دنتسبرب تخر  ایند  زا  ات  ، دندرک یم  تدابع  هجو  نیرتهب  هب  مه  اب  دنام و  وا  دزن  یلاس  دنچ  رتخد  نآ  و 

زا : میتفگ میدرک و  رکذ  تسا  فیرـش  دجـسم  نیا  تلیـضف  رد  هک  ار  یتایاور  زا  يدادعت  « نیرئازلا هیده  » باتکر ام د  : دـیوگ ّفلؤم 
ناسنا تسا  راوازس  دشاب ، دجسم  ره  رد  اهنآ  زا  کیره  رگا  هک  دیآ  یم  تسد  هب  دجسم  نیا  يارب  تلیـضف  دنچ  رابخا  نیا  عومجم 

: دوش دنم  هرهب  لئان و  نآ  رد  ياعد  زامن و  ضیف  هب  ات  ، درخب ناج  هب  ار  هار  یتخس  ،و  دریگرب دوخ  راب  هلوک 

میرم ترـضح  ۀناخ  مود : .وا  یـصو  ای  ربمغیپ  زج  شرگـشل  اب  يربهر  چیه  ، دیاین ورف  نیمز  نآ  رد  هک  هدومرف  رّرقم  یلاعت  قح  لوا :
میرم ترضح  يارب  هک  تساجنآ  رد  يا  همشچ  هکنیا  مراهچ : .تسا  مالّسلا  هیلع  یسیع  ترـضح  نیمز  موس : .تسا  اهیلع  هللا  مالس 

.هدش رهاظ  اهیلع  هللا  مالس 

هللا مالس  میرم  هک  یکربتم  دیپس  گنس  ندوب  مشش : .شیوخ  زاجعا  هب  ار  همشچ  نآ  مالّسلا  هیلع  ریما  ترـضح  نتخاس  رهاظ  مجنپ :
زاجعا و اب  ار  گنس  نآ  نانمؤم  ریما  ندروآ  نوریب  متفه : .دوب  هداهن  گنس  نآ  رب  لحم  نآ  رد  ار  مالّسلا  هیلع  یسیع  ترضح  اهیلع 

یبتجم ترضح  وا  ةوابون  ود  مالّسلا و  هیلع  نانموم  ریما  ترضح  هکنیا  متشه : .نآ  يوس  هب  زامن  ندناوخ  ،و  هلبق تمس  هب  نآ  بصن 
هب ، اجنآ رد  زور  راهچ  تدـم  هب  مالّـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  فقوت  مهن : .دـندروآ  اجب  زامن  ناکم  نآ  رد  مالّـسلا  مهیلع  ادهّـشلادّیس  و 

زاـمن اـجنآ  رد  مالـسلا  هیلع  نمحرلا  لـیلخ  میهاربا  ترـضح  هژیو  هب  اـیبنا  هکنیا  مهد : .نـیمز  نآ  تسادـق  ناـکم و  تفارـش  رطاـخ 
رد شربق  : هدومرف موحرم  خیـش  هک  ، دـشاب عشوی  ترـضح  ربمایپ  نآ  دـیاش  و.تسا  اـجنآ  رد  يربماـیپ  ربق  هکنیا  مهدزاـی : .دـندناوخ 

تفارـش و نیا  اب.اجنآ  رد  مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  يارب  باـتفآ  نتـشگرب  مهدزاود : .تساـثارب  دجـسم  ۀـلبق  رد  نیمظاـک  جراـخ 
دجسم هکنیا  اب  ، دورب اجنآ  هب  مه  یکی  رئاز  رفن  رازه  زا  تسین  مولعم  ، ناکم نآ  رد  يردیح  تازجعم  یهلا و  تایآ  زورب  ،و  تلیـضف

اجنآ هب  نوچ  ، دنک كرد  ار  بهاوم  نآ  دهاوخب  یـسک  قافتا  روط  هب  رگا  ،و  دـننک یم  روبع  اجنآ  زا  تاّرک  هب  تسا و  نانآ  هار  رس 
گرزب بهاوم  همه  نیا  زا  ار  دوخ  ،و  دنک یم  غیرد  نآ  ندرکزاب  يارب  ، لوپ یکدـنا  نداد  زا  ، تسا هتـسب  دجـسم  رد  دـنیبب  دـسرب و 

تخادرپ هب  دسر  هچ.دـنزادرپ  یم  یفازگ  ياهلوپ  نارگمتـس  تارامع  ،و  دادـغب ياشامت  يارب  یهاگ  هکنآ  لاح  ،و  دـنک یم  مورحم 
ياهجرخ ،و  نیگنـس فراصم  نیا  ایوگ  هک  ، دادغب نایدوهی  سجن  سحن  سانجا  دـیرخ  شاعم و  رد  عونت  يارب  هک  يرایـسب  ياهلوپ 

! ناعتسملا هّللا  تسا و  نارئاز  رتشیب  ترایز  ندش  لماک  طیارش  زا  ، یفاضا ياهتخادرپ  ،و  هداعلا قوف 
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مهنع هّللا  یضر  هعبرا  باون  ترایز  : موس شخب 

[ ناشیا ترایز  تلیضف  ]

،و یتخبون حور  نب  نیـسح  مساقلا  وبا  خیـش  ،و  نامثع نب  دّـمحم  رفعج  وبا  بانج  ،و  يدـسا دیعـس  نب  نامثع  ورمع  وبا  باـنج  ، ینعی
سّدقم رهـش  رد  فّقوت  ماّیا  رد  نارئاز  فیلاکت  هلمج  زا  هک  نادب  (. مهنع هّللا  یـضر  ) يرمـس دّمحم  نب  یلع  نسحلا  وبا  لیلج  خـیش 

رد اهنآ  زا  کی  ره  ربق  رگا  یتح  هک  ، تسا ( هیلع هّللا  تاولص  ) رصع ماما  صاخ  بیان  راهچ  نیا  ترایز  يارب  ، دادغب هب  نتفر  نیمظاک 
ناج هب  ار  رفـس  یتخـس  جـنر و  دـنک و  یط  ار  ینالوط  تخـس و  ياـههار  ناـسنا  دوب  هتـسیاش  ، تشاد یم  رارق  تسدرود  ياـهرهش 
ردق تلالج  یگرزب و  هب  یسک  مالّـسلا  مهیلع  ناماما  ّصاخ  باحـصا  همه  نایم  رد  اریز  ، ددرگ لیان  اهنآ  ترایز  ضیف  هب  ،و  دریذپب

تـسد رب  ،و  دـندش زیاف  نانمؤم  مالّـسلا و  هیلع  ماما  نایم  تطاسو  ترافـس و  بصنم  هب  لاس  داتفه  کیدزن  نانیا.دـسر  یمن  ناـشیا 
: هدش هتفگ  ،و  دیدرگ يراج  رامش  یب  تاداع  قراوخ  رایسب و  تامارک  ناشیا 

نایم طساو  ، دوخ تایح  نامز  رد  ناراوگرزب  نیا  هک  نانچمه  هک  تسین  یفخم  ،و  دنا هدـش  ناشیا  تمـصع  هب  لیاق  املع  زا  یـضعب 
نآ هب  مدرم  تاـجاح  ياـه  هماـن  اهتـساوخرد و  ندـناسر  ، ناـشیا بصاـنم  هلمج  زا  ،و  دـندوب مدرم  )و  هیلع هـّللا  تاولـص  ) رـصع یلو 
هب ، ناشیا طسوت  دوش  یم  هتشون  اهیتخس  رد  هک  ، تاجاح ياه  همان  دیاب  ،و  دنرختفم فیرش  بصنم  نامه  هب  مه  نونکا  ، دوب ترـضح 

نیمه ،و  دوش رکذ  هک  تسا  نآ  زا  رتشیب  ناشیا  بقانم  لیاضف و  ، هصالخ.هدیرگ مولعم  دوخ  ياج  رد  هک  نانچ  ، دـسرب ترـضح  نآ 
.تسا یفاک  ناشترایز  ضیف  كرد  يارب  ، نارئاز بیغرت  يارب  هزادنا 

[ ناشیا ترایز  تّیفیک  ]

هدرک رکذ  « رئازلا حابـصم  » رد سوواط  نبا  دّیـس  »و  بیذـهت » باتک رد  یـسوط  خیـش  هک  تسا  یتروص  هب  : ناشیا تراـیز  ّتیفیک  اـما 
ادخ لوسر  رب  ناشیا  ترایز  رد  تسا  هومرف  هک  دنا  هداد  تبـسن  ( هیلع هّللا  همحر  ) حور نب  نیـسح  مساقلا  وبا  بانج  هب  ار  نآ  ،و  دـنا

زا کی  ره  رب  نیـسح و  ماما  نسح و  ماما  ارهز و  همطاف  يربک و  هجیدـخ  ناـنموم و  ریما  هب  ، ترـضح نآ  زا  دـعب  ،و  ینک یم  مـالس 
: ییوگ یم  هاگنآ  )و  هیلع هّللا  تاولص  ) نامزلا بحاص  ات  مالّسلا  مهیلع  ناماما 

ینک یم  رکذ  ار  وا  ردپ  ربق و  بحاص  مسا  « نالف نب  نالف  » ياج هب  نالف و  نب  نالف  يا  وت  رب  مالس 
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تفلاـخم وا  اـب  ، يدومن فیلکت  يادا  هب  تبـسن  ،و  يدرک هفیظو  ماـجنا  وا  بناـج  زا  ، ییـالوم ضیف  هزاورد  وت  هک  مهد  یم  یهاوـگ 
هک یقح  هب  ياسانـش  مدمآ  وت  دزن  ، یتشگزاب هدنریگ  یـشیپ  ،و  يدومن مایق  صاخ  تباین  هب  یتساخنرب  تفلاخم  هب  وا  هیلع  ،و  يدرکن
نآ تسا  رواـنهپ  ردـقچ  ، ندوـب ماـما  ضیف  هچیرد  رد  وـت  رب  مالـس  ، يدرکن تناـیخ  ترافـس  هفیظو و  يادا  رد  هـکنیا  ،و  ینآ رب  وـت 
هب ار  وت  ادخ  هک  مهد  یم  یهاوگ  ، وت يرادتقا  اب  رایـسب  هچ  ، ندوب نانیمطا  دروم  رد  ،و  ینیما وت  هزادـنا  هچ  ، ندوب ریفـس  رد  ،و  هچیرد

يدرگ و یم  زاب  دعب.يدرک  هفیظو  يادا  وا  هب  تبـسن  وا و  بناج  زا  سپ  يدید  حوضو  هب  ار  ترـضح  نآ  ات  ، داد صاصتخا  شرون 
رد ، مدمآ تتمدـخ  هب  : ییوگ یم  نآ  زا  سپ  ،و  ینک یم  مالـس  مالّـسلا  مهیلع  نامزلا  بحاص  ات  ادـخ  لوسر  زا  ناموصعم  رب  هرابود 
يا ، دـندرک تفلاخم  وت  اب  هک  یناسک  زا  ،و  ناشیا نانمـشد  زا  يرازیب  ،و  ادـخ يایلوا  اـب  یتسود  ،و  ادـخ یگناـگی  هب  صـالخا  لاـح 

یلاعت قح  زا  ینک و  یم  اعد  سپـس.ادخ  يوس  هب  ملّـسوت  تسا  نانآ  هب  ،و  تسا ناشیا  يوس  هب  وت  ۀلیـسو  هب  نم  يور  ، ـالوم تّجح 
.دوش یم  تباجا  هّللا  ءاش  نا  هک  ، یهاوخ یم  هک  ار  هچنآ  یبلط  یم 

هک هدقرم  هللا  رطع  ینیلک  بوقعی  نب  دّمحم  مالـسالا  هقث  ماقم  یلاع  ّلجا  خیـش  ، دوش ترایز  دادـغب  رد  تسا  راوازـس  : دـیوگ ّفلؤم 
تسیب تدم  رد  ، تسا هعیش  مشچ  ینشور  هک  ار  یفاک  فیرـش  باتک  ،و  دوب ثیدح  رد  ناشیا  تبثأ  قثوأ و  هیعیـش و  سیئر  خیش و 

ار وا  ریثا  نبا  ، گرزب نآ  نأش  تمظع  تلالج و  رطاخ  هب  ،و  داهن ملع  لها  رب  هژیو  هب  ، هعیـش رب  میظع  ّتنم  قحلا  ،و  درک فیلأت  لاـس 
هّللا تاولـص  همئالا  نماث  ترـضح  ام  يالوم  هکنآ  زا  سپ  ، تسا هدرمـشرب  يرجه  دصیـس  لاس  زاغآ  رد  هیماما  بهذـم  ةدـننک  ایحا 

رد هک  ار  ییاملع  رتشیب  « هیّدـم » باتک رد  اـم  تسا و  هدروآ  باـسح  هب  يرجه  تسیود  لاـس  زاـغآ  رد  بهذـم  نیا  رگاـیحا  ار  هیلع 
.دینک عوجر  اجنآ  هب  ، میدرک رکذ  دننوفدم  هفّرشم  دهاشم 

هنع هّللا  یضر  ناملس  بانج  ترایز  : مراهچ شخب 

[ هنع هّللا  یضر  ناملس  بانج  ترایز  تلیضف  ]

ناملس بانج  ، یهلا حلاص  دبع  ترایز  يارب  ، تسا نئادم  هب  نتفر  ، نیمظاک رهش  رد  نارئاز  فیلاکت  زا  هک  نادب 
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تیب لها  رامـش  رد  هدمآرد  تیبلا و  لها  اّنم  ناملـس  تفارـش  هب  صاخ  ،و  تسا هعبرا  ناکرا  نیتسخن  هک  هیلع  هّللا  ناوضر  يدّـمحم 
یجنگ ،و  دکشخن هک  تسا  ییایرد  یناملس  :» دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  بانج  وا  تلیـضف  رد.تسا  تمـصع  تّوبن و 

دننام ار  وا  مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  « .دروآ یم  ناهرب  دـشخب و  یم  تمکح  ، تسا تیب  لها  ام  زا  ناملـس  ، دریذـپن ناـیاپ  هک  تسا 
مامت اب  هک  یناسک  ] نیمّـسوتم زا  ار  وا  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  ،و  هتـسناد نامقل  زا  رتهب  ار  وا  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  هکلب  ، نامقل

.هدرمشرب [ دنا یهلا  قیاقح  يوجتسج  رد  قح و  تخانش  ددص  رد  ناشدوجو 

یم نخس  وا  اب  ناگتشرف  هک  یسک  -] لاد حتف  هب  نیثّدحم  زا  تسناد و  یم  ار  مظعا  مسا  بانج  نآ  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تایاور  زا 
.تسا هدوب  [ دنیوگ

تشهب ياهیکاروخ  زا  ایند  رد  ،و  دوب دارفا  گرم  نامز  بیغ و  هب  ملاع  تشاد و  رارق  مهد  ۀجرد  رد  وا  تسا و  هجرد  هد  نامیا  يارب 
هب ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  یلاعت  قح  دنتـشاد و  تسود  ار  وا  لوسر  ادـخ و  دوب و  وا  قشاع  قاتـشم و  تشهب  دومرف و  لواـنت 

ترضح رب  هاگره  لییاربج  دش و  زان  وا  نایاتمه  وا و  حدم  رد  یتایآ  تسا و  ناشیا  زا  یکی  ناملـس  هک  دومرف  رما  رفن  راهچ  ّتبحم 
گرم نامز  ] ایانم ملع  هب  ار  وا  دناسرب و  مالس  ناملـس  هب  راگدرورپ  بناج  زا  درکیم  رما  دمآ  یم  دورف  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر 

لوسر و ترـضح  هدوب  یـسنا  سلجم  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  تمدخ  رد  وا  يارب  اهبـش  دـنادرگ و  عّلطم  باسنا  ایالب و  ]و  دارفا
ار نآ  لّمحت  تردـق  تیلباق و  وا  ریغ  هک  دـندرک  میلعت  وا  هب  ادـخ  ملع  نونکم  نوزخم و  زا  ییاـهزیچ  مالّـسلا  اـمهیلع  ناـنمؤم  ریما 
زا هچره  هک  تسا  ییایرد  وا  تفای و  ار  رخآ  لوا و  شناد  ناملس  :» دومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دیـسر  يا  هبترم  هب  هنتـشادن و 
رد ندرک  رّکفت  تسا  یفاک  بانج  نآ  تایز  هب  ناشتبغر  نارئاز و  قوش  يارب  « تسا تیبلها  ام  زا  وا  دریذپن و  نایاپ  دوش  هتفرگرب  وا 

نادم هب  هنیدم  زا  بش  کی  رد  مالّسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  ترضح  هکنیا  هب  تّما  عیمج  هباحـص و  مامت  نایم  رد  شزایتما  صاصتخا و 
هب بش  نامه  رد  دـناوخ و  زاـمن  هکئـالم  زا  رایـسب  یفوفـص  اـب  وا  رب  درک و  نفک  داد و  لـسغ  ار  وا  دوخ  كراـبم  تسد  هب  ،و  تفر

دناسریم تمظع  هوکش و  زا  هبترم  نیا  هب  ار  ناسنا  هک  تلاسر  ةداوناخ  هب  ّتبحم  تّدوم و  تفارش و  یهز  تشگزاب  هنیدم 

[ بانج نآ  ترایز  تّیفیک  ]

ام هدرک و  لقن  ترایز  راهچ  راوگرزب  نآ  يارب  « رئاّزلا حابـصم   » باتک رد  سوواط  نبا  دّیـس  هک  نادـب  : بانج نآ  ترایز  ّتیفیک  اّما 
لقن هدوـمرف  رکذ  بیذـهت » » رد خیـش  هـک  ار  مراـهچ  تراـیز  « هیّدـم » باـتک رد  مـینک و  یم  اـفتکا  لوا  تراـیز  ناـمه  هـب  اـجنیا  رد 

: ییوگ یم  یتسیا و  یم  هلبق  فرط  هب  وا  ربق  دزن  ، ینک ترایز  ار  بانج  نآ  یتساوخ  نوچ.میدرک 

تیادـه موصعم  ناماما  رب  مالـس  ، نانیـشناج رورـس  نانمؤم  ریما  رب  مالـس  ، ناربمایپ متاـخ  هّللا  دـبع  نب  دّـمحم  ، ادـخ لوسر  رب  مـالس 
بّرقم ناگتشرف  رب  مالس  ، رگ
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يا وت  رب  مالس  ، تنمیمرپ رارسا  ةدش  هدرپس  يا  وت  رب  مالـس  نانمؤم  ریما  تسود  يا  وت  رب  مالـس  ، ادخ لوسر  نیما  رای  يا  وت  رب  مالس 
هک هنوگ  نآ  ار  ادخ  وت  هک  مهد  یم  یهاوگ.ادخ  تاکرب  تمحر و  هّللا و  دـبع  ابا  يا  وت  رب  مالـس  ، نیـشیپ ناکین  زا  ، ادـخ ةدـنامیقاب 
وت رب  هک  ناـنچ  يدرک  تعباـتم  ار  شا  هفیلخ  ،و  يدومن يوریپ  دـناوخ  ارف  ار  وت  هک  روط  نآ  شلوسر  زا  ،و  يدرب ناـمرف  داد  ناـمرف 

نانچ نآ  هب  ،و  یتسناد نیقی  هب  ار  قح  ،و  تخاـس هاـگآ  ار  وت  هک  ناـنچ  نآ  ، يدرک توعد  شنادـنزرف  تشادوکن  هب  ،و  دومن بجاو 
هچنآ رد  ییادخ  نیما  ،و  یضترم ادخ  تّجح  هار  ،و  یفطصم نیشناج  هاگرد  وت  هک  مهد  یم  یهاوگ  ، يدرک دامتعا  يداد  نامرف  هک 

نیـشناج يرای  يارب  هدیزگرب  نادنمتفارـش  نآ  ، يربمایپ تیب  لها  زا  وت  هک  مهد  یم  یهاوگ  ، هدش هدرپس  وت  هب  ناگدیزگرب  مولع  زا 
تاکز ،و  یتشاد اپ  هب  ار  زامن  وت  ،و  يا هدننک  بولغم  لیالد  ،و  نامیا ۀناگهد  تاجرد  بحاص  وت  هک  مهد  یم  یهاوگ  ترـضح  نآ 

رد ،و  يدرک یهاوـخریخ  شلوـسر  ادــخ و  يارب  ،و  يدوـمن ادا  ار  یهلا  تناـما  ،و  يدرک رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  يداد و  ار 
تماـقم زا  ،و  درک راـکنا  ار  وت  قح  هک  ار  یـسک  دـنک  تنعل  ادـخ  ، دیـسررد ار  وت  گرم  اـت  ، يدومن ربـص  مدرم  رازآ  رب  ادـخ  بنج 
تمحز هب  تا  هداوناخ  ةرابرد  وت  هک  ار  یـسک  دـنک  تنعل  ادـخ  ، درزآ تنارورـس  ةرابرد  وت  هک  ار  یـسک  دـنک  تنعل  ادـخ  ، تساک

يرپ و زا  ، ار دّمحم  نادـناخ  نمـشد  دـنک  تنعل  ادـخ  ، دومن شنزرـس  تنارورـس  ةرابرد  ار  وت  هک  ار  یـسک  دـنک  تنعل  ادـخ.دنکفا 
دورد ، هّللا دبع  ابا  يا  وت  رب  ادخ  دورد  ، دنادرگ نادنچود  ار  كاندرد  باذع  نانآ  رب  ،و  ناینیسپ ناینیشیپ و  زا  ، یمدآ
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رکیپ هزیکاپ و  حور  رب  ادخ  دورد  نانمؤم و  ریما  تسود  يا  وت  رب  و  (، شنادـناخ وا و  رب  ادـخ  دورد  ،) ادـخ لوسر  رای  يا  وت  رب  ادـخ 
نانآ هارمه  ار  ام  ،و  دزاس قحلم  تنمیم  اب  نارورس  هاگیاج  هب  وت و  هب  شرهم  ّتنم و  هب  ، دناریم یم  ار  ام  هک  یماگنه  ادخ  ،و  وت كاپ 

زا راـکوکین  نایعیـش  تناردارب  رب  ادـخ  دورد  ،و  هّللا دـبع  اـبا  يا  وت  رب  ادـخ  دورد  ، دروآ درگ  تمعنرپ  ياهتـشهب  رد  ناـشیا  راوج  و 
هک یناسک  هب  ار  نانآ  ام و  دنک  قحلم  ،و  نامیا لها  زا  ناگدنامزاب  رب  ، ار ناوضر  تمحر و  میـسن  نک  دراو  ،و  تنمیم رپ  ناگتـشذگ 

ار ردـقلا  هلیل  یف  هانلزنا  ّانا  ةروس  هاگنآ.ناشیا  رب  وت و  رب  ادـخ  تاـکرب  تمحر و  مالـس و  كاـپ و  ترتع  زا  تشاد  تسود  ناـملس 
.رآ اجب  ّبحتسم  زامن  یهاوخ  هچره  سپس  ، ناوخب هبترم  تفه 

ترایز رخآ  رد  دّیـس  هک  ار  عادو  نیا  ،و  تسیاـب ربق  دزن  عادو  تهج  هب  ، يدرگزاـب ناملـس  تراـیز  زا  یتساوخ  نوچ  : دـیوگ ّفلؤم 
: وگب تسا  هدومرف  رکذ  مراهچ 

نخـس هناقداص  ،و  یتفگ قح  هک  مهد  یم  یهاوگ  ، دنریگرب نآ  زا  ،و  دنیآرد نآ  زا  هک  ییادخ  هاگرد  وت  ، هّللا دبع  ابا  يا  وت  رب  مالس 
نم ،و  ماوت هب  متاجاح  هدنراپـس  هک  یلاحرد  ، مدـمآ وت  بناج  هب  رئاز  ، يدرک توعد  ناـهن  راکـشآ و  رد  میـالوم  يوس  هب  ،و  يدـنار

تمحر و مالـس و  ،و  مراپـس یم  وت  هب  مرمع  لوط  رد  ار  میوزرآ  ۀـمه  راـک و  بقاوع  تناـما و  نید و  ، میوگ یم  عادو  ار  وت  کـنیا 
.درگزاب ناوخب و  رایسب  ار  ادخ  هاگنآ.شیوکین  نادناخ  دّمحم و  رب  ادخ  دورد  و  داب ، وت  رب  ادخ  تاکرب 

[ يرسک قاط  رد  ندناوخ  زامن  ]

ترایز هب  رئاز  نوچ  : دیوگ ّفلؤم 
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يّالصم اجنآ  نوچ  ، رتشیب ای  تعکر  ود  ، يرسک قاط  رد  ندناوخ  زامن  : لوا : دراد رگید  ۀفیظو  ود  ترایز  زا  سپ  ، دش فّرـشم  ناملس 
لوزن يرـسک  ناوـیا  رد  دـمآ و  نئادـم  هـب  ناـنمؤم  ریما  : هدـش تـیاور  یطاـباس  راّـمع  زا.تـسا  مالّـسلا  هـیلع  ناـنمؤم  ریما  ترـضح 

: دومرف فلد  هب  تساخرب و  نآ  زا  سپ  ، دناوخ زامن  اجنآ  رد  ، دوب وا  اب  ریحب  نب  فلد  وبا  هک  یلاحرد  ، دومرف

يارب : دومرف یم  فلد  هب  درک و  شدرگ  يرـسک  لزاـنم  رد  ، دوب ترـضح  نآ  تمدـخ  رد  طاـباس  لـها  زا  یتعاـمج  و.زیخرب  نم  اـب 
مامت رد  تعامج  نآ  اب  سپ  ، ییامرف یم  هک  تسا  نینچ  مسق  ادـخ  هب  : تفگ یم  فلد  ،و  هدوب ناـنچ  نینچ و  ناـکم  نیا  رد  يرـسک 
اهزیچ نیا  امش  ایوگ  هک  ، دیراد یهاگآ  اهناکم  نیا  هب  نانچ  امش  ، نم يالوم  دّیـس و  يا  : تفگ یم  فلد  ،و  درک شدرگ  عضاوم  نآ 

یم هدـهاشم  ار  نآ  یبارخ  يرـسک و  راـثآ  ،و  دوـمرف رورم  نیادـم  رب  ترـضح  یتـقو  هدـش  تـیاور  !! دـیا هداـهن  اـهناکم  نـیا  رد  ار 
: دناوخ ار  رعش  نیا  تربع  يور  زا  ، دوب ترضح  نآ  تمدخ  رد  هک  يدارفا  زا  یکی  ، درک

همـشچ اهغاب و  رایـسب  هچ  يدناوخن  ارچ  : دومرف ترـضح  دنا  هدوب  یهاگ  هدـعو  رب  نانیا  ایوگ  * دـیزو ناشراید  ياه  هبارخ  رب  اهداب 
هیرگ سپ.میداد  ثرا  يرگید  نامدرم  هب  ار  اهنآ  ام  ،و  دوب نینچ.دنتـشاذگاو  دندوب و  بایماک  نآ  رد  هک  یتمعن  و.میرک  ماقم  ،و  اه
هدـش هدرب  ثرا  نوـنکا  اـما  ، دـندوب ثرا  ناـنآ  هتبلا  : دوـمرف نآ  زا  سپ.هدـش  هداد  تـلهم  دـندوبن  ،و  نـیمز نامـسآ و  اـهنآ  رب  درکن 

ات ، دـیزیهرپب تمعن  هب  تبـسن  یـساپسان  زا  ، دـش هتفرگ  ناشتـسد  زا  تیـصعم  رثا  رب  ناشیایند  هجیتن  رد  ، دـندرکن رکـش  ار  تمعن  ، دـنا
: هدومرف هک  اجنآ  ، هدروآ رعش  بلاق  رد  ، یناقاخ میکح  ار  ینعم  نیا  لصاح  : دیوگ ریقف.دیاین  دورف  امش  رب  ياهماقتنا 

ناد ربع  هنییآ  ار  نئادم  ناویا  ناه  نک  رظن  هدید  زا  نیب  تربع  لد  يا  ناه 

ناوخرب « اوکرت مک  » ور ، ناوخ رب  وک  هرت  نیّرز  نیّرز  هرت  ناوخ  رب  يداهنب  هک  زیورپ 
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[ نامیلا نب  هفیذح  بانج  ترایز  ]

هیلع نانمؤم  ریما  ناصاخ  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  باحصا  ناگرزب  زا  هک  ، دشاب یم  نامیلا  نب  هفیذح  بانج  ترایز  : مود
یـسک ةزانج  زامن  رد  رگا  ،و  تشاد یـصاخ  هاگیاج  نانآ  یماسا  رب  یهاگآ  ناقفانم و  نتخانـش  هب  هباحـص  نایم  رد  ،و  تسا مالّـسلا 
بانج شدندرک  لزع  زا  سپ  ،و  دوب نیادم  یلاو  اهلاس  یناث  هفیلخ  بناج  زا  وا.دناوخ  یمن  زامن  وا  رب  یناث  هفیلخ  ، دـش یمن  رـضاح 

هاش هب  تفالخ  تبون  ات  تشگ  رقتـسم  شتیالو  ،و  دش نیادم  یلاو  هفیذـح  هرابود  تفر  ایند  زا  ناملـس  نوچ.دـش  اجنآ  یلاو  ناملس 
زا ، كرابم نامرف  نآ  رد  هک  ، دش رداص  نیادم  لها  هب  وا و  هب  كرابم  ینامرف  هنیدم  زا  ترضح  بناج  زا  ، دیسر مالّـسلا  هیلع  تیالو 

بناـج هب  هنیدـم  زا  ترـضح  نآ  تکرح  زا  سپ  هفیذـح  یلو.دـنداد  عـالطا  نیادـم  رب  هفیذـح  تموکح  رارقتـسا  ،و  دوخ تفـالخ 
نفد نئادـم  نامه  رد  تفای و  تافو  هفوک  هب  نانمؤم  ریما  نویامه  بکوم  لوزن  زا  شیپ  لمج و  باحـصا  ّرـش  عفد  رطاـخ  هب  ، هرـصب
نیا هب  ندرک  لـمع  هب  ار  وا  تساوخ و  ار  دوخ  دـنزرف  دـش  تاـفو  هب  فرـشم  هفیذـح  نوچ  : هدـش تیاور  یلاـمث  هزمح  وـبا  زا.دـش 

يدیماان نیا  رد  هک  ، تسا مدرم  تسد  رد  ار  هچنآ  زا  شیوخ  يدیماان  نک  راکـشآ  ، نم ناج  رـسپ  : درک تیـصو  هدیافرپ  ياهتحیـصن 
رد هک  يزور  هک  ، شاب نانچ  هراومه  ،و  تسا ادـیوه  رقف  نآ  رد  هک  ، هاوخم ار  دوخ  تاـجاح  مدرم  زا  ،و  تسا يرگناوت  يزاـین و  یب 

،و تسوت زاـمن  نیرخآ  عادو و  زاـمن  اـیوگ  هک  ناوخب  ناـنچ  یناوخ ، یم  زاـمن  هاـگره  ،و  دـشاب رتهب  تا  هتـشذگ  زور  زا  ، یتسه نآ 
هب بوسنم  هک  دـشاب  یم  نیادـم  عماـج  دجـسم  ناملـس  باـنج  مرح  بنج  رد  هک  نادـب  و.یهاوـخب  شزوـپ  نآ  زا  هک  نکم  يراـک 

لحم نآ  رد  رئاز  تسا  هتسیاش  ، هدناوخ زامن  اجنآ  رد  ای  هتخاس  ار  نآ  یسک  هچ  تسین  مولعم  ، تسا مالّسلا  هیلع  يرگـسع  ترـضح 
.دنکن مورحم  ّتیحت  زامن  تعکر  ود  ضیف  زا  ار  دوخ  فیرش 
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مهن لصف 

هراشا

هعضب هبرغلا  ضراب  نوفدملا  هّنجلا  سنالا و  ماما  ترایز  تیفیک  تلیضف و  نایب  رد 

( يدهلا همئا  هدالوا  هئابآ و  یلع  هیلع و  هّللا  تاولص  ) اضرلا یسوم  نب  یلع  نسحلا  وبا  نانالوم  ، يرولا دیس 

[ ترضح نآ  ترایز  تلیضف  ]

نآ رتشیب  ،و  مییوج یم  كّربت  ربخ  دنچ  رکذ  هب  اهنت  اجنیا  رد  ام  ،و  دیآ رامش  هب  هک  تسا  نآ  زا  شیب  ترـضح  نآ  ترایز  تلیـضف 
نیمز رد  ، نم نت  زا  يا  هراپ  هک  دـشاب  دوز  : هدـش تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  لوا : .مینک  یم  لقن  « رئازلا هفحت  » زا ار 
شتآ رب  ار  شندـب  دـنک و  بجاو  وا  يارب  ار  تشهب  یلاعت  قح  هکنآ  رگم  ، دـنکن تراـیز  ار  وا  ینمؤم  چـیه  ، دوش نوفدـم  ناـسارخ 

ترایز ار  وا  یکانمغ  ره  ، دش دهاوخ  نوفدم  ناسارخ  رد  نم  ندـب  زا  يا  هراپ  : دومرف يرگید  ربتعم  ثیدـح  رد  ،و  دزاس مارح  خزود 
ربتعم دنـس  هب  مود : .دزرمایب  ار  شناهانگ  هتبلا  ، دیامن ترایز  ار  وا  يراکهانگ  ره  ،و  دنک فرطرب  ار  شهودـنا  یلاعت  قح  هتبلا  ، دـنک

رازه داتفه  : تفگ ، جح رازه  داتفه  يرآ  : دومرف ترـضح  !؟ هتفریذپ ّجح  داتفه  : تفگ تسناد و  دیعب  يوار.دشاب  هتفریذپ  جح  تیاور 
نانچ دنک  هتوتیب  ترـضح  نآ  دزن  بش  کی  ای  دـنک  ترایز  ار  ترـضح  نآ  هکره  ، دـشابن هتفریذـپ  هک  یّجح  اسب  هچ  : دومرف !؟ ّجـح

تمایق زور  نوچ  يرآ  : دومرف ؟ دشاب هدرک  ترایز  شرع  رد  ار  ادخ  هک  نانچ  : تفگ ، دشاب هدرک  ترایز  شرع  رد  ار  ادـخ  هک  دـشاب 
مهیلع یسیع  یسوم و  میهاربا و  حون و  ، ناینیـشیپ اما  ، دوب دنهاوخ  یهلا  شرع  رب  ناینیـسپ  زا  رفن  راهچ  ناینیـشیپ و  زا  رفن  راهچ  ، دوش

سپ ، دنـشک یم  شرع  ياپ  رد  ینامـسیر  هاگنآ  ، دـنا مالّـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  یلع و  دّـمحم و  ، ناینیـسپ اما  دنتـسه و  مالّـسلا 
ناشیاطع رتالاب و  همه  زا  ناشیا  ۀجرد  ، یلع مدنزرف  ربق  ناگدننک  ترایز  قیقحت  هب  دننیشن و  یم  ام  اب  ناماما  روبق  ناگدننک  ترایز 

دهاوخ نآ  رب  یناـمز  هک  ، تسا يا  هعقب  ناـسارخ  رد  : هدـش تیاور  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  زا  موس : .دوب  دـهاوخ  رتـشیب  همه  زا 
دنهاوخ الاب  ییاههورگ  دمآ و  دنهاوخ  دورف  نامسآ  زا  هکئالم  زا  ییاههورگ  هتـسویپ  سپ  دوش  هکئالم  دمآ  تفر و  لحم  هک  ، دمآ

نآ : دومرف ؟ تسا هعقب  مادک  هّللا  لوسر  نبا  ای  : دندیسرپ ، دنمدب روص  رد  ات  تفر 

ص:761

 ( ناسآ شراگن  نانجلا (  حیتافم  دیدج  www.Ghaemiyeh.comبختنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1215زکرم  هحفص 849 

http://www.ghaemiyeh.com


ادخ لوسر  هک  تسا  نانچ  ، دنک ترایز  هعقب  نآ  رد  ارم  هکره  ، تشهب ياهغاب  زا  تسا  یغاب  هّللا  نآ و  تسا و  سوط  نیمز  رد  هعقب 
هتفریذـپ ةرمع  رازه  هدیدنـسپ و  ّجـح  رازه  باوث  ، تراـیز نآ  ببـس  هب  وا  يارب  یلاـعت  قح  هدرک و  تراـیز  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص 

ماما ۀمان  : تفگ هک  هدش  لقن  رصن  یبا  نبا  زا  حیحص  دنس  نیدنچ  هب  مراهچ : .میشاب  وا  عیفش  تمایق  زور  رد  مناردپ  نم و  دسیونب و 
نم سپ  ، جح رازه  اب  تسا  ربارب  ادخ  دزن  نم  ترایز  هک  ، دیناسرب نم  نایعیش  هب  : دوب هدش  هتشون  نآ  رد  مدناوخ  ار  مالّـسلا  هیلع  اضر 

ار ترضح  نآ  هک  یـسک  يارب  ، تسا جح  رازه  هّللا  يرآ و  : دومرف ، مدرک ضرع  مالّـسلا  هیلع  داوج  ترـضح  تمدخ  ار  ثیدح  نیا 
يرود نیا  اب  ارم  هکره  : دومرف مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  : هدـش تیاور  ربتعم  دنـس  ود  هب  مجنپ : .دسانـشب  ار  وا  قح  دـنک و  تراـیز 

ياه همان  هک  یتقو  تسخن  : مشخب یـصالخ  اـهنآ  لاوها  زا  ار  وا  اـت  میآ  وا  دزن  تماـیق  زور  نطوم  هس  رد  نم  ، دـنک تراـیز  هاـگراب 
يوزارت دزن  موس  طارـص و  زن  رگید  دـنک و  زاورپ  ناشیا  پچ  تسد  رد  ناراکدـب  باه  همان  ناـشیا و  تسار  تسد  رد  ناراـکوکین 

كاخ هب  دیشرلا  نوراه  رانک  مسرب و  لتق  هب  رهز  اب  متس  ملظ و  رثا  رب  هک  دشاب  دوز  دومرف  يرگید  ربتعم  ثیدح  رد  مشـش : .لامعا 
بجاو وا  يارب  ، دنک ترایز  تبرغ  نیا  رد  ارم  هکره  سپ  دـنادرگ  نم  ناتـسود  نایعیـش و  دّدرت  ّلحم  ارم  تبرت  ادـخ  موش و  هدرپس 

يربماـیپ هب  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  دّـمحم  هک  ییادـخ  هب  ، مروخ یم  دـنگوس  منک و  تراـیز  تماـیق  زور  رد  ار  وا  نم  هک  ، دوـشیم
يادـخ بناج  زا  هتبلا  ، دروآ اجب  تعکر  ود  نم  ربق  دزن  نایعیـش  امـش  زا  هکره  هک  ، هدـیزگرب قیـالح  ماـمت  رب  ار  وا  هتـشاد و  یمارگ 
تماما هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  دّمحم  زا  دعب  ام  هک  ییادـخ  نآ  قح  هب  دوش و  ّقحتـسم  ار  ناهانگ  شزرمآ  تمایق  زور  رد  نایملاع 

رب تمایق  زور  رد  نم  ربق  ناگدننک  ترایز  هک  منک  یم  دای  دـنگوس  ، دـینادرگ صوصخم  ترـضح  نآ  ّتیـصو  هب  ،و  هتـشاد یمارگ 
یلاعت قح  هتبلا  ، دسرب ناراب  زا  يا  هرطق  وا  يور  رب  دـنک و  ترایز  ارم  هک  ینمؤم  ره  دنتـسه و  يرگید  هورگ  ره  زا  رت  یمارگ  ادـخ 

مالّـسلا هیلع  داوـج  ترـضح  زا  نامیلـس  نب  ّمـحم  : هدـش تـیاور  ربـتعم  دنـس  هـب  مـتفه : .دـنادرگ  مارح  خزود  شتآ  رب  ار  وا  مـسج 
هیلع و هّللا  یلص  لوسر  ترـضح  تفر و  هنیدم  هب  نآ  زا  سپ  داد و  ماجنا  ار  دوخ  بجاو  جح  ، عتمت جح  ناونع  هب  یـصخش  : دیـسرپ

یم تخانش و  یم  ار  وا  قح  هک  یلاحرد  ، درک تایز  ار  مالّسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  ناتردپ  تفر و  فجن  هب  هاگنآ  ، دومن ترایز  ار  هلآ 
تفر و البرک  هب  درک و  مالس  ترضح  نآ  رب  ، دیـسر ادخ  هب  دیاب  باب  نآ  زا  هک  تسا  هّللا  باب  قلخ و  رب  ادخ  تجح  وا  هک  تسناد 
درک و ترایز  ار  مالّسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترضح  تفر و  دادغب  هب  سپـس.درک  ترایز  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح 

نیا يارب  ، دورب جح  هب  دـناوت  یم  هک  درک  يزور  وا  هب  لام  ردـق  نآ  ادـخ  تقو  نیا  رد  تشگزاب ، دوخ  رهـش  هب  اهترایز  نیا  زا  سپ 
بجاو جح  هک  درم 
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اضر ترضح  ناتردپ  هتفر و  ناسارخ  هب  ای  ، دنک جح  هرابود  ددرگرب و  ایآ  ، تسا رتهب  لمع  ود  نیا  زا  کی  مادک  هداد  ماجنا  ار  دوخ 
نامز نیا  رد  دشاب و  بجر  هام  رد  هک  دیاب  تسا و  لضفا  نیا  هک  دنک  مالس  مردپ  رب  دورب  هکلب  : دومرف ؟ دنک ترایز  ار  مالّـسلا  هیلع 

هرضحی نم ال  باتک  رد  قودص  خیش  متشه : .تسا  ییوج  بیع  نتخاس و  اوسر  فوخ  نامز  ۀفیلخ  زا  امش  ام و  رب  هک  ، دیهدن ماجنا 
هتـشادرب تشهب  زا  هک  تسا  نیمز  زا  يا  هعطق  سوـط  هوـک  ود  ناـیم  رد  : هدرک تیاور  مالّـسلا  هـیلع  داوـج  ماـما  ترـضح  زا  هـیقفلا 

یلاعت قح  بناـج  زا  نم  : هدرک تیاور  ترـضح  نآ  زا  زین  و  مهن : .دـبای  ینمیا  یـشتآ  زا  تماـیق  زور  رد  دوش  نآ  دراو  هکره  ، هدـش
: مهد .دـشاب  ترـضح  نآ  قح  هب  فراع  هک  یلاحرد  ، دـنک تراـیز  سوط  رد  ار  مردـپ  ربق  هکره  يارب  منک  یم  تنامـض  ار  تشهب 

باوـخ رد  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  لوـسر  ترـضح  ناـکین ، زا  يدرم  : هدرک تیاور  اـضّرلا  راـبخا  نوـیع  باـتک  رد  قودـص  خـیش 
رهز نم  نادنزرف  زا  یـضعب  دومرف  ؟ منک ترایز  ار  کی  مادک  تنادـنزرف  زا  هّللا  لوسر  ای  : تشاد هضرع  ترـضح  نآ  تمدـخ  ، دـید

ار نآ  : دومرف منک ؟ ترایز  ار  نانآ  زا  کیمادک  ناشیا  دهاشم  ندش  هدنکارپ  اب  : متفگ.دندمآ نم  شیپ  هدش  هتشک  یخرب  هدیـشون و 
هدرپس كاخ  هب  تبرغ  نیمز  رد  ار  وا  تسا و  رت  کیدزن  شهاگراب  هب  وت  لحم  هک  ار  نآ  ینعی.نک  ترایز  تسا  رتکیدزن  وت  هب  هک 

نیا ، هیلع هّللا  یلص  : وگب هیلع  هّللا  یلص  : وگب هیلع  هّللا  یلص  وگب  : دومرف ، دیدرک دصق  ار  « اضر » شیامرف نیا  زا  هّللا  لوسر  ای  : متفگ دنا ،
دهـشم هب  كّربت  بابحتـسا  دروم  رد  هدش  رکذ  یباوبا  لوصف و  « كردتـسم »و« لئاسو » باتک رد  : دیوگ ّفلؤم.دومرف  راب  هس  ار  هلمج 
ترایز رب  مالّـسلا و  امهیلع  نیـسح  ماما  ترایز  رب  اضر  ماما  ترایز  رایتخا  بابحتـسا  مالّـسلا و  مهیلع  ناماما  دـهاشم  اـضر و  ماـما 

دنچ نیمه  هب  ام  ، درادن ار  بلطم  طسب  شیاجنگ  باتک  نیا  نوچ  بحتسم و  ةرمع  بحتسم و  ّجح  رب  مالّـسلا و  مهیلع  ناماما  رگید 
.دیدرک افتکا  تسا  هلماک  ةرشع  هک  تیاور 

مالّسلا هیلع  اضر  ترضح  ترایز  تیفیک 

[ ترضح نآ  روهشم  ترایز  ]

تسا روکذم  ربتعم  بتک  رد  هک  تسا  یترایز  ترـضح  نآ  روهـشم  ترایز  هدش و  لقن  يدنچ  تارایز  راوگرزب  نآ  يارب  هک  نادب 
هیولوق نبا  « رازم » باتک زا  دنا و  هدرک  بوسنم  تسا  قودص  بانج  خیاشم  زا  هک  دیلو  نب  نسح  نب  دّـمحم  ردـقلا  لیلج  خیـش  هب  و 
ترایز نوچ  : هک تسا  نانچ  هیقفلا  هرضحی  نم ال  باتک  قفاوم  نآ  ّتیفیک  هدش و  تیاور  مالّـسلا  مهیلع  همئا  زا  هک  دوش  یم  مولعم 

: وگب ینک  یم  لسغ  هک  یتقو  ،و  نک لسغ  يور  نوریب  هناخ  زا  هکنآ  زا  شیپ  ، ینک دصق  سوط  رد  ار  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  ربق 
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هب زج  تسین  ییورین  هک  ، زاس يراج  منابز  رب  ار  تدوخ  يانث  حدم و  ،و  اشگب ار  ما  هنیـس  ،و  نادرگ كاپ  ار  ملد  ،و  نک اپ  ارم  ایادـخ 
.هد رارق  شخبافش  هدننک و  كاپ  میارب  ار  لسغ  نیا  ایادخ.وت 

رب ، تسا سب  ارم  ادخ  ادخ  لوسر  دنزرف  بناج  هب  ،و  ادخ يوس  هب  ادخ و  اب  ادـخ و  مان  هب  : ییوگ یم  هناخ  زا  نتفر  نوریب  تقو  رد  و 
رد رب  یتفر  نوریب  نوچ.متـساوخ  تسوت  دزن  ار  هچنآ  ،و  مدرک دصق  وت  بناج  هب  ،و  مدومن ور  وت  يوس  هب  ایادـخ.مدومن  لّکوت  ادـخ 
نم هب  ار  هچنآ  لاـم و  نادـناخ و  متـشاذگ  رـس  تشپ  وت  دـیما  هب  ،و  مدرک وـت  يوـس  هب  ار  میور  ایادـخ  : وـگب تسیاـب و  دوـخ  ۀـناخ 
درک ظفح  هک  ار  یـسک  ،و  دزاسن شمورحم  دنک  دـصق  ار  وا  هکره  هکنآ  يا  ، نکم مورحم  ارم  سپ  ، مدرک دامتعا  وت  هب  ،و  يدیـشخب
هاـبت يدرک  ظـفح  وـت  ار  هـکره  هـک  ، رادـهاگن تا  يرادـهگن  هـب  ارم  ،و  تـسرف دورد  دّـمحم  نادـناخ  دّـمحم و  رب  ، دزاـسن شهاـبت 

ارم ایادـخ  : وگب ینک  یم  لسغ  هک  یتقو  نک و  لـسغ  يورب  تراـیز  هب  یتساوخ  هاـگره  ، هّللا ءاـش  نا  يدیـسر  مالـس  هب  نوچ.دوشن 
وت هب  زج  ییزوـین  هک  ، زاـس يراـج  مناـبز  رب  ار  تیاـنث  ّتبحم و  حدـم و و  ،و  اـشگب ار  ما  هنیـس  ،و  نادرگ كاـپ  ار  ملد  ،و  نک كاـپ 
قلخ مامت  رب  یهاوگ  ،و  تربمایپ مسر  هار و  زا  يوریپ  ،و  وت نامرف  هب  ندوب  میلـست  نم  نید  ساسا  هیاـپ و  هک  متـسناد  نیقی  هب  ، تسین

اب ،و  شوپب ار  شیوخ  ياه  هماج  نیرت  هزیکاپ  سپ  ییاناوت  زیچ  رب  وت  هک  ، هد رارق  رون  افش و  نم  يارب  ار  لسغ  نیا  نیا  ایادخ.تسوت 
ياهماگ ،و  وگب هّلل  دمحلا  هّللا و  ناحبس  هّللا و  ّالا  هلا  ربکا و ال  هّللا  ،و  دشاب ادخ  دای  هب  تلد  ،و  ورب هار  راقو  یمارآ و  هب  هنهرب  ياپ 
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: وگب يوش  هسّدقم  ۀضور  دراو  هک  ینامز  ،و  رادرب اتوک  ار  دوخ 

یکیرـش ،و  تسین ادخ  زج  يدوبعم  هک  مهد  یم  یهاوگ  ، شنادناخ وا و  رب  ادخ  دورد  ، ادـخ لوسر  نییآ  رب  ،و  ادـخ اب  ،و  ادـخ مان  هب 
ار هلبق  ورب و  حیرـض  دزن  هب  هاگنآ  تسادـخ  ّیلو  یل  هکنیا  ،و  تسوا هداتـسرف  هدـنب و  دّـمحم  هک  مهد  یم  یهاوگ  ،و  تسین وا  يارب 

: وگب تسیاب و  ترضح  نآ  يوربور  هدب و  رارق  دوخ  رس  تشپ 

لوسر هدنب و  دّمحم  هک  مهد  یم  یهاوگ  ،و  دشاب یمن  شیارب  یکیرـش  تسا و  هناگی  ، تسین ادخ  زج  يدوبعم  هک  مهد  یم  یهاوگ 
ربمایپ و لوسر و  هدنب و  دّمحم  رب  تسرف  دورد  ایادخ.تسا  نالوسر  ناربمایپ و  ياقآ  ،و  ناینیسپ ناینیـشیپ و  ياقآ  وا  هکنیا  ،و  تسوا

نب یلع  نانمؤم  ریما  رب  تسرف  دورد  ایادـخ.دشاب  هتـشادن  وت  زج  یـسک  ار  نآ  ندرمـش  يورین  هک  يدورد  ، تناگدـیرفآ مامت  ياقآ 
ار وا  یتساوخ  تناگدـنب  زا  هکره  يارب  ،و  يدـیزگرب دوخ  ملع  هب  ار  وا  هک  یکرابم  دوجو  نآ  ، تلوسر ردارب  تا و  هدـنب  بلاط  یبا 

مکح شخب  هلـصیف  نید و  رواد  تتلادـع  هب  ار  وا  یتخیگنارب و  تیاهتلاسر  اب  ار  وا  هک  يربمایپ  دوجو  رب  لیلد  ،و  يداد رارق  اـمنهار 
همطاف رب  تسرف  دورد  ایادخ.داب  وا  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  مالس و  ، يدومن ّطلـسم  اهنیا  مامت  رب  ،و  يداهن تناگدنب  نایم  رد  دوخ 

كاپ و يوناب  نآ  ، تشهب لها  ناناوج  رورـس  ود  ، نیـسح نسح و  ، هربماـیپ هدازدـنزرف  ود  رداـم  ،و  تا ّیلو  رـسمه  ،و  تربماـیپ رتخد 
نآ ندرمش  ناوت  هک  يدورد  ، تشهب لها  ۀمه  ناوناب  رورس  ، هّیکز هیدنسپ و  بیع و  یب  هتشگ و  كاپ  هزیکاپ و 
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مایق ود  ، تشهب لها  ناناوج  رورس  ود  ،و  تربمایپ ةدازدنزرف  ود  ، نیسح نسح و  رب  تسرف  دورد  ایادخ.دشاب  هتشادن  وت  زج  یـسک  ار 
هلـصیف ود  يرگداد و  هب  نید  رواد  ود  يدیزگرب و  تیاهتلاسر  هب  ار  وا  هک  يربمایپ  دوجو  رب  امنهار  ود  ،و  تناگدنب نایم  رد  هدـننک 
يربمایپ رب  امنهار  ،و  تناگدنب نایم  رد  هدننک  مایق  ةدنب  نیسحلا  نب  یلع  رب  تسرف  دورد  ایادخ.تناگدنب  نایم  رد  دوخ  مکح  شخب 
یگدـنب رورــس  ، تناگدــنب ناـیم  رد  دوـخ  مـکح  شخب  هلــصیف  يرگداد و  هـب  نـید  رواد  ،و  يدــیزگرب تیاـهتلاسر  هـب  ار  وا  هـک 

رفعج رب  تسرف  دورد  ایادخ.ناربمایپ  شناد  ةدنفاکـش  ، نیمز رد  تا  هفیلخ  هدنب و  یلع  نب  دّمحم  رب  تسرف  دورد  ایادخ.تناگدننک 
ةدنب ، رفعج نب  یـسوم  رب  تسرف  دورد  ایادخ.راکوکین  يوگتـسار  نآ  ، ناگدنب ۀمه  رب  تّجح  ،و  تنید یلو  هدنب و  ، قداص دّمحم  نب 

نب یلع  رب  تسرف  دورد  ایادـخ.تتاقولخم  رب  تّجح  تناـمرف و  نوناـق و  هب  ياـیوگ  نآ  ، تناگدـنب نیب  رد  تناـبز  ،و  تا هتـسیا  ش 
ناردپ نید  ،و  وت نید  يوس  هب  هدننک  توعد  يرگداد و  هب  هدننک  مایق  ، تنید ّیلو  هدنب و  تهاگـشیپ و  هدیدنـسپ  نآ  ، اضرلا یـسوم 

مایق تا  ّیلو  هدنب و  یلع  نب  دّمحم  رب  تسرف  دورد  ایادخ.دشاب  هتشادن  وت  زج  یسک  ار  نآ  ندرمـش  ناوت  هک  يدورد  ، شیوگتـسار
نب نسح  رب  تسرف  دورد  ایادخ.تنید  ّیلو  هدنب و  دّمحم  نب  یلع  رب  تسرف  دورد  ایادخ  تهار  هب  هدننک  توعد  ،و  ترما هب  هدـننک 

تناگدنب رب  تهاوگ  ،و  تربمایپ فرط  زا  دوب  هدننک  ادا  هک  تّجح  ،و  تناگدنب نایم  رد  هدننک  مایق  ، تنامرف هب  هدننک  لمع  یلع 
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تّجح و رب  تسرف  دورد  ایادخ  داب  نانآ  ۀمه  رب  تیاهدورد  ، تلوسر تعاط  تتعاط و  هب  هدننک  توعد  ، تتمارک هب  هتفای  صاصتخا 
يرای نآ  هب  ،و  ینک باتش  شرما  شیاشگ  رد  دورد  نآ  هب  هک  رادیاپ  ، هدنیور ، لماک يدورد  ، تناگدنب نایم  رد  هدننک  مایق  ، تا ّیلو 

تـسود مراد  تسود  میوج و  یم  بّرقت  وـت  هب  ناـشیا  ّتبحم  هب  نم  يادـخ.یهد  رارق  وا  اـب  ترخآ  اـیند و  رد  ار  اـم  ،و  ییاـمن شا 
زور ياهـساره  ترخآ و  ایند و  ّرـش  ،و  نک مبیـصن  ار  ترخآ  ایند و  ریخ  نانآ  قح  هب  سپ  ، ار نانآ  نمـشد  مراد  نمـشد  ،و  ار ناـشیا 

: ییوگ یم  ینیشن و  یم  ترضح  نآ  رس  دزن  سپس.نادرگزاب  نم  زا  ار  تمایق 

مالس ، نید نوتس  يا  وت  رب  مالس  ، نیمز ياهیکیرات  رد  ادخ  رون  يا  وت  رب  مالس  ، ادخ تّجح  يا  وت  رب  مالـس  ، ادخ ّیلو  يا  وت  رب  مالس 
يا وت  رب  مالس  ادخ  تسود  میهاربا  ثراو  يا  وت  رب  مالس  ، ادخ ربمایپ  حون  ثراو  يا  وت  رب  مالـس  ، ادخ ةدیزگرب  مدآ  ثراو  يا  وت  رب 
يا وت  رب  مالـس  ، ادخ حور  یـسیع  ثراو  يا  وت  رب  مالـس  ادخ  نخـسمه  یـسوم  ثراو  يا  وت  رب  مالـس  ، ادخ ینابرق  لیعامـسا  ثراو 
يا وت  رب  مالس  نایناهج  راگدرورپ  ةداتسرف  نیشناج  ،و  ادخ ّیلو  یلع  نانمؤم  ریما  ثراو  يا  وت  رب  مالـس  ادخ  ةداتـسرف  دّمحم  ثراو 
رویز نیسحلا  نب  یلع  ثراو  يا  وت  رب  مالس  ، تشهب لها  ناناوج  رورس  ود  نیسح  نسح و  ثراو  يا  وت  رب  مالـس  ، ارهز ۀمطاف  ثراو 

ناگدنتسرپ
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يوگتـسار ، دّـمحم نـب  رفعج  ثراو  يا  وـت  رب  مالـس  ، ناینیـسپ ناینیـشیپ و  شناد  ةدنفاکـش  ، یلع نـب  دّـمحم  ثراو  يا  وـت  رب  مـالس 
راــکوکین نیــشناج  يا  وـت  رب  مالــس  ، دیهــش يوگتــسار  يا  وــت  رب  مالــس  ، رفعج نـب  یــسوم  ثراو  يا  وــت  رب  مالــس  ، راــکوکین

ادــخ ،و  يدوــمن رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  ،و  يداد تاــکز  ،و  یتــشاد اــپب  ار  زاــمن  وــت  هــک  مــهد  یم  یهاوگ.راــگزیهرپ 
حیرـض هب  ار  دوخ  دـعب.ادخ  تاکرب  تمحر و  نسحلا و  ابا  يا  داب  وت  رب  مالـس  ، دیـسررد ار  وت  گرم  ات  ، يدرک تدابع  ( هناصلاخ ) ار

،و نکم مدیماان  سپ  ، متـشاذگ رـس  تشپ  ار  اهرهـش  تتمحر  دـیما  هب  ،و  مدرک وت  گنهآ  منطو  زا  ایادـخ  : ییوگ یم  ینابـسچ و  یم 
ردپ ، نک محر  ( شنادناخ وا و  رب  وت  دورد  ،) تا هداتسرف  دنزرف  ردارب  ربق  رب  ار  مدمآ  تفر و  ،و  نادرگم مزاب  ، متجاح ندروآرب  نودب 

وت هب  ما  هدرک  راب  متـشپ  رب  ،و  ما هدرک  تیانج  دوخ  هچنآ  زا  ، مدراو وت  رب  ، مدمآ ترایز  يارب  وت  يوس  هب  ، میالوم يا  تیادف  مردام  و 
سب وا  دزن  وت  ،و  تسا هدوتـس  سب  یماقم  ادخ  دزن  وت  يارب  ، يرادـن یتسدـیهت و  زور  رد  شاب  نم  عیفـش  ادـخ  هاگرد  هب  ، مدروآ هانپ 
میوج یم  برقت  وت  يوس  هب  ایادخ  ییوگ  یم  ییاشگ و  یم  ربق  رب  ار  پچ  تسد  ینک و  یم  دـنلب  ار  تسار  تسد  سپ.يدـنموربآ 
يرای ره  زا  میوج  یم  يرازیب  ،و  ار اهنآ  نیلوا  متـشاد  تسود  هک  هنوگ  نآ  ، مراد تسود  ار  اهنآ  نیرخآ  ، ناشیا تیالو  یتسود و  اـب 

ماما ،و  دندش رکنم  ار  تتایآ  ،و  دـندومن ّمهتم  ار  تربمایپ  ،و  دـندرک نوگرگد  ار  تتمعن  هک  ار  یناسک  نک  تنعل  ایادـخ.ناشیا  ریغ 
نانآ و رب  تنعل  اب  نم  ایادخ  ، دندرک طلسم  دّمحم  نادناخ  هیلع  ار  مدرم  ،و  دندز دنخشیر  ار  تا  هدیزگرب 
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یم يور و  یم  ترضح  نآ  ياپ  دزن  هب  ،و  يدرگ یمزاب  هاگنآ.نابرهم  يا  میوج  یم  بّرقت  وت  هب  ترخآ  ایند و  رد  ناشیا  زا  يرازیب 
دـشکب ادخ  ، هدش قیدـصت  يوگتـسار  ییوت  ، يدومن ییابیکـش  ترکیپ  حور و  رب  ادـخ  دورد  ، نسحلا ابا  يا  وت  رب  ادـخ  دورد  ییوگ 

.دنتشک ناشیاهنایز  اهتسد و  اب  ار  وت  هک  ار  یناسک 

لوسر تیب  لها  ۀمه  نالتاق  مالّسلا و  مهیلع  نیسح  نسح و  نالتاق  مالّـسلا و  هیلع  نانمؤم  ریما  لتاق  رب  تنعل  رد  نک و  يراز  سپس 
ةروس لوا  تعکر  رد  ، رآ اجب  زامن  تعکر  ود  ترـضح  نآ  رـس  يـالاب  ،و  ورب ربق  تشپ  زا  هاـگنآ  ، يازفیب هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ 
نامیا لها  ناردارب  همه  تردام و  ردـپ و  دوخ و  يارب  شوکب و  يراز  اـعد و  رد  ناوخب و  ار  نمحّرلا  ةروس  مود  تعکر  رد  ،و  سی

اجب ربق  دزن  ار  دوخ  ياهزامن  دیاب  هک  شاب  هتشاد  هجوت  ،و  نک فقوت  ترـضح  نآ  رـس  دزن  یهاوخ  هچنآ  نک و  اعد  رایـسب  ، شیوخ
.يروآ

اورخس ناشیا و  ریغ  یـسلجم و  ۀمّالع  بتک  »و  نویع »و« هیقف » باتک رد.تسا  ترـضح  نآ  تارایز  نیرتهب  ، ترایز نیا  : دیوگ ّفلوم 
ناشیا يارب  هک  یماما  هب  دـندومن  ازهتـسا  هک  ار  یناسک  ، نک تنعل  ایادـخ  ینعی  ، تسا میم  ود  اب  تسا  تراـیز  رخآ  رد  هک  کـماماب 

هکنآ هچ  ، دشاب یلوا  یتهج  زا  دیاش  هکلب  ، تسا حیحـص  زین  نیا  هک  ، تسا کماّیاب  اورخـس  ؛ رئازلا حابـصم  باتک  رد  یلو  ، يداد رارق 
ۀحفـص ] تشذـگ لوا  باب  زا  مجنپ  لـصف  رد  فلد  یبا  نب  رقـص  تیاور  رد  هک  روط  ناـمه  ، دنتـسه الّـسلا  مهیلع  همئا  ماـّیا  زا  دارم 

ار ترابع  نیا  نیرئاز  رگا  تسا و  بوخ  دریگ  ماجنا  ینابز  ره  هب  مالّسلا  مهیلع  همئا  نالتاق  رب  ندرک  تنعل  هک  ، نادب مه  ار  نیا  [93
: دشاب رت  بسانم  دیاش  ، دناوخب هدش  هتفرگ  اهاعد  یضعب  زا  هک 

نانمـشد و ایادـخ.نک  تنعل  ار  تربمایپ  تیب  لها  نالتاق  )و  ناـشیا رب  دورد  ) نیـسح نسح و  نـالتاق  ،و  ناـنمؤم ریما  نـالتاق  ایادـخ 
رب ییاوـسر  ،و  ینوـبز رب  ینوـبز  ،و  يراوـخ رب  يراوـخ  ،و  باذـع رب  یباذـع  ازفیب  ناـنآ  رب  ،و  نـک تـنعل  ار  دّـمحم  نادـناخ  نـالتاق 

تخس یباترپ  ، نک باترپ  شتآ  يوس  هب  ار  نانآ  ایادخ.ییاوسر 
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.نک روشحم  خزود  يوس  هب  هورگ  هورگ  ار  ناشناوریپ  ناشیا و  ،و  دیدش يراسنوگن  نادرگ  ناشراسنوگن  تکاندرد  باذع  رد  و 

: دنناوخب ار  اعد  نیا  تسا  بحتسم  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  ترایز  زامن  زا  سپ  : هدرک رکذ  دیفم  خیش 

رد ،و  عاطم شتنطلـس  رد  ،و  اـجرب اـپ  شهوکـش  رد  ،و  هدـنیاپ شا  ییاورناـمرف  رد  هک  ییادـخ  يا  ، منک یم  تساوخرد  وت  زا  ایادـخ 
نتخادـنا ریخأت  هب  رد  ،و  اـناد شا  يرواد  رد  ،و  رگداد شتاـقولخم  رد  ، تسا اـتمه  یب  شا  یگـشیمه  ماود  رد  ،و  اـتکی شا  ییاـیربک 

یکین راک  هب  ارم  نامز  ره  ،و  تسوت هاگشیپ  رد  هداتسیا  میاهوزرآ  ،و  وت يوس  هب  هدنادرگزاب  متاجاح  ایادخ.تسا  راوگرزب  شرفیک 
هک یمئاد  شخباطع  يا  ، دنکن شا  هدـنامرد  اه  هتـساوخ  هک  ییاناوت  يا  ، يدوب وت  نآ  يوس  هب  مهار  ،و  نآ رب  میامنهار  ، يداد قیفوت 
یم وت  زا  ، مرک ناسحا و  تداع  رب  ناور  ، ما هدوب  تیاهتمعن  اب  نیـشنمه  وت  بناج  زا  هراومه  ، دروآ یم  هاـنپ  وا  بناـج  هب  یقاتـشم  ره 

ۀلیـسو هب  هک  يرظن  نآ  هب  ،و  يراد یم  زاب  اعد  نیرت  ناسآ  اب  ار  نآ  هک  تراوتـسا  مکح  ایـشا و  مامت  رد  ذـفان  يورین  نآ  هب  مهاوخ 
يدومرف تیانع  اهنامسآ  اب  ددش و  حّطسم  اهنآ  يدرک و  هجوت  اهنیمز  هب  ،و  دنتفرگ يدنلب  اههوک  يدرک و  رظن  اههوک  بناج  هب  نآ 

راکفا قیاقد  سرتسد  زا  يرتالاب و  رـشب  ياه  هاگن  ياهرازبا  زا  هک  يا  ، دـندش ناور  سپ  یتسیرگن  اـهراید  هب  ،و  دـیدرگ عفترم  سپ 
نیرت کـچوک  رب  ،و  تسا يرگید  ساپـس  بجوم  زین  نآ  هک  ، تدوخ يوس  زا  یقیفوـت  هب  رگم  يوـشن  ساپـس  نم  ياـقآ  يا  ، يرود
يادـخ يا  دوش  هدرمـشرب  تیاهتمعن  یناـمز  هچ  سپ  ، يدرگ راوازـس  ار  رگید  يرکـش  ، رکـش نآ  هب  هکنآ  رگم  يوشن  رکـش  تمعن 

هک تسوت  ياهتمعن  زا  ، نم ياقآ  يا  ، دوش هداد  تیاه  هتخاس  هب  لباقتم  شاداـپ  ،و  نم يـالوم  يا  دوش  هداد  ازج  تیاـهاطع  هب  ،و  نم
ناگدننک ساپس 
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،و ناهانگ رب  تشذـگ  رما  رد  ، دامتعا دروم  ییوت  ، دـننک یم  يراذگرکـش  نارکاش  هک  تسوت  يریذپرکـش  زا  ،و  دـنیامن یم  ساـپس 
اب ار  نآ  هک  یتشز  رایـسب  هچ  ، تتردق تسد  اب  یتخـس  ةدننک  فرطرب  ییوت  ،و  ناراکاطخ رب  تسا  یـشوپ  هدرپ  لاب  ةدـنرتسگ  ییوت 

گرزب نآ  رب  تنداد  شاداپ  ات  ، درک ربارب  نیدـنچ  تلـضف  ار  نآ  هک  يا  یبوخ  رایـسب  هچ  ،و  تفر نیب  زا  ات  ، يدـناشوپ تا  يرابدرب 
بجاو ار  نآ  تلـضف  هک  هچنآ  هب  نم  رب  ، وت لضف  ناسحا و  رگم  دور  دیما  ،و  لدـع هب  زج  دوش  هدیـسرت  وت  زا  هکنیا  زا  یگرزب  ، دـش

ورف هنیآره  تسناد  یم  ارم  ناهانگ  نیمز  رگا  نم  ياـقآ  ، نکم مراوخ  دـنک  یم  مکح  نآ  هب  تتلادـع  هچنآ  هب  ،و  راذـگ ّتنم  هدومن 
یم هاگآ  اهایرد  ای  ، دـندرب یم  ارم  دـندوب  یم  علطم  اهنامـسآ  اـی  ، دنتـسکش یم  مهرد  ارم  دنتـشاد  یم  ربخ  اـههوک  رگا  اـی  ، مدرب یم 

زا ارم  سپ  ، هدـش رارکت  تا  ینامهیم  يارب  مفقوت  ، میالوم ، میالوم ، میالوم ، نم ياقآ  نم  ياقآ  ، نم ياقآ  ، دـندرک یم  قرغ  ارم  دـندوب 
ةدش ساپس  يا  ، ناگدنتـسرپ ةدیتسرپ  يا  ، نافراع ۀتخانـش  يا  ، نکم مورحم  يداد  هدعو  تترـضح  زا  ناگدننک  تساوخرد  هب  هچنآ 
هدش فصو  يا  ، تسج ار  وا  هک  یسک  يارب  دوجوم  يا  ، هدوتس ار  وا  هک  یـسک  ةدوتـس  يا  ، ناگدننکدای نیـشنمه  يا  ناراذگـساپس 
يا ، درک هدارا  ار  وا  هک  یـسک  سردایرف  يا  ، تشاد تسود  ار  وا  هک  یـسک  بوبحم  يا  ، دومن فصو  ّتینادـحو  هب  ار  وا  هک  یـسک 

ریبدت وا  زج  ار  رما  هکنآ  يا  ، دنادرگن زاب  وا  زج  ار  يدب  هک  يا  ، دـنادن وا  زج  ار  بیغ  هک  يا  ، دـمآ زاب  شیوس  هب  هک  یـسک  دوصقم 
دّـمحم و رب  ، وا زج  ار  ناراب  دـنک  یمن  لزان  هک  يا  ، وا زج  ار  قولخم  درواـین  دـیدپ  هک  يا  ، وا زج  ار  ناـهانگ  دزرماـین  هک  يا  ، دـنکن

شزرمآ ، منک یم  شزرمآ  تساوـخرد  وـت  زا  نم  اراـگدرورپ  ، ناگدـنزرمآ نیرتـهب  يا  زرماـیب  ارم  تـسرف و  دورد  دّـمحم  نادـناخ 
شزرمآ ، منک یم  شزرمآ  تساوخرد  ،و  يراسمرش
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شزرمآ تساوخرد  ،و  قوش شزرمآ  ، منک یم  شزرمآ  تساوخرد  ،و  نتـشگزاب شزرمآ  ، منک یم  شزرمآ  تساوخرد  ،و  يراودیما
تـساوخرد ،و  نامیا شزرمآ  ، منک یم  شزرمآ  تساوخرد  ،و  تعاط شزرمآ  ، منک یم  شزرمآ  تساوخرد  ،و  میب شزرمآ  ، منک یم 

،و اوقت شزرمآ  ، منک یم  شزرمآ  تساوـخرد  ،و  صـالخا شزرمآ  ، منک یم  شزرمآ  تساوـخرد  ،و  رارقا شزرمآ  منک  یم  شزرمآ 
یم شزرمآ  تساوــخرد  ،و  يراوــخ شزرمآ  ، مــنک یم  شزرمآ  تساوــخرد  ،و  لـّـکوت شزرمآ  ، مــنک یم  شزرمآ  تساوــخرد 

مردام ردپ و  نم و  رب  ،و  تسرف دورد  دّمحم  نادناخ  دّـمحم و  رب  سپ  وت  يوس  هب  وت  زا  نازیرگ  ، وت يارب  هدـننک  لمع  شزرمآ  ، منک
نابرهم هدنزرمآ و  هب  هکنآ  يا  ، نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  يریذپ  یم  ینتفریذپ و  هبوت  تناگدنب  مامت  رب  هچنآ  هب  ، شاب هبوت  ياریذـپ 

دّمحم نادناخ  دّمحم و  رب  ، يدش هدـیمان  نابرهم  هدـنزرمآ و  هب  هکنآ  يا  ، يدـش هدـیمان  نابرهم  هدـنزرمآ  هب  هکنآ  يا  ، يوش هدـیمان 
رارق هدرپ  رد  ار  میادص  ،و  نک محر  ما  يراز  هب  ،و  امرف ینادردق  مششوک  زا  ،و  نک كاپ  ار  ملمع  ،و  ریذپب ار  ما  هبوت  ،و  تسرف دورد 

تساوخرد وت  زا  هچنآ  مامت  رد  ،و  ناسرب ناماما  هب  ار  میاعد  مالـس و  ،و  ناهاوخداد سردایرف  يا  ، نکم دیماان  ار  متـساوخرد  ،و  هدم
نیدنچ هب  ناشیا  يارب  هیدـه  نیا  زا  ،و  تسا اشیا  راوازـس  هک  نانچ  نآ  ، ناسرب نانآ  هب  ارم  ۀـیده  ،و  هد رارق  نم  عیفـش  ار  نانآ  ، مدرک

،و گرزب رترب و  يادخ  هب  زج  تسین  ییورین  شبنج و  ، دـنکن هرامـش  وت  زج  ار  نآ  هک  یـشیازفا  ، تسوت راوازـس  هک  نانچ  ، ازفیب ربارب 
.وا كاپ  نادناخ  دّمحم و  ناگداتسرف  نیرتکاپ  رب  ادخ  دورد 

[ هّیداوج هب  فورعم  ترایز  ]

مالّسلا هیلع  اضر  ماما  ترـضح  يارب  یترایز  باحـصا  يامدق  ياه  هتـشون  یخرب  زا  «، راونالا راحب  » رد یـسلجم  ۀمّالع  : دیوگ ّفلؤم 
هیده ترضح  نآ  هب  ار  نآ  ،و  رآ اجب  حیبست  ترایز و  زامن  هک  تسا  ترایز  نآ  رخآ  رد  ،و  تسا « هّیداوج » هب فورعم  هک  هدرک  لقن 

نامز ره  سپ  ، هدرک لقن  نآ  رخآ  ات  ار  اعد  نیا  »و  ...مئاّدلا هّللا  ای  کلاسا  ّینا  مهّللا  :» وگب هاگنآ  ، نک
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.نکم كرت  ار  اعد  نیا  ، يدناوخ ّسدقم  دهشم  نآ  رد  ار  ترایز  نآ 

[ هیولوق نبا  زا  لوقنم  رگید  یترایز  ]

اـضر ماما  ربق  دزن  هب  نوچ  : دـندومرف هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  مهیلع  همئا  یـضعب  زا  هیولوق  نبا  هک  تسا  یترایز  نیا  : رگید یتراـیز 
: وگب یتفر  مالّسلا  هیلع 

نیمز ریز  هک  ره  ،و  نیمز رب  هک  ره  رب  تتّجح  ،و  بیع یب  ياوـقت  اـب  هدیدنـسپ  ماـما  ، اـضّرلا یـسوم  نب  یلع  رب  تـسرف  دورد  ایادـخ 
یکی رب  هک  يدورد  نیرترب  دننام  ، مه یپ  رد  یپایپ و  هتسویپ و  مه  هب  كاپ و  ،و  لماک رایـسب و  يدورد  ، دیهـش يوگتـسار  نآ  ، تسا

.يداتسرف تیایلوا  زا 

[ دیفم خیش  زا  لوقنم  رگید  یترایز  ]

نیرت هزیکاپ  يدرک و  ترایز  لسغ  هکنآ  زا  سپ  : هدومرف هدرک و  لقن  « هعنقم » باتک رد  دـیفم  خیـش  هک  تسا  یترایز  : رگید تراـیز 
رب مالـس  ، ادخ ّیلو  دنزرف  ادخ و  ّیلو  يا  وت  رب  مالـس  : ییوگ یم  یتسیا و  یم  ترـضح  نآ  ربق  دزن  يدرک  رب  رد  ار  دوخ  ياه  هماج 

یهاوگ ، داب وت  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  ،و  رتراوتسا زیواتسد  ،و  تیاده ماما  يا  وت  رب  مالـس  ، ادخ تّجح  دنزرف  ادخ و  تّجح  يا  وت 
فرحنم لـطاب  هب  قح  زا  ،و  يدادـن حـیجرت  تیادـه  رب  ار  یلدروـک  ، دنتـشذگ وـت  كاـپ  ناردـپ  هچنآ  رب  یتشذـگ  وـت  هک  مهد  یم 

نیرتهب ، دهد شاداپ  ار  وت  شلها  مالـسا و  يوس  زا  ادـخ  ، يدرک ادا  ار  تناما  ،و  يدومن یهاوخریخ  شلوسر  ادـخ و  يارب  ،و  یتشگن
تعافش تراگدرورپ  دزن  ارم  ، متـسه تنانمـشد  نمـشد  ،و  تناتـسود رادتـسود  ، مفراع تّقح  هب  ، مدمآ تروضح  هب  رئاز  نم  ، شاداپ

تروص فرط  ود  سوبب و  ار  نآ  ،و  نابسچب ربق  هب  ار  دوخ  سپس.نک 
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رب ادخ  تاکرب  تمحر و  ادخ و  لوسر  دنزرف  يا  میالوم  يا  وت  رب  مالـس  : وگب درگزاب و  رـس  بناج  هب  هاگنآ  ، راذـگب نآ  رب  ار  دوخ 
هب ،و  میاـمن یم  يرازیب  تنانمـشد  زا  ادـخ  يوس  هب  ، يا هدـننک  داـشرا  تسرپرـس  ،و  اـمنهار ياوشیپ  وت  هک  مهد  یم  یهاوگ.داـب  وـت 

دعب ،و  رآ ياج  هب  ترایز  زامن  تعکر  ود  هاگنآ  داب ، وت  رب  ادـخ  تاکرب  تمحر و  دورد و  ، میوج یم  بّرقت  ادـخ  بناج  هب  تتیالو 
.هّللا ءاش  نا  ، نک اعد  یهاوخ  یم  هچنآ  هب  ،و  درگزاب اپ  نییاپ  فرط  هب  ،و  ناوخب زامن  یتساوخ  هچره  نآ  زا 

[ مالسلا هیلع  اضر  ترضح  عادو  رد  ]

تسیب و بجر و  هام  رد  هژیو  هب  ، دراد رایسب  تلیضف  بانج  نآ  هب  هصاخ  ۀفیرش  تاقوا  ماّیا و  رد  ترـضح  نآ  ترایز  : دیوگ ّفلؤم 
مایا زا  اهزور  نیا  ریغ  ،و  دـش رکذ  اههام  لامعا  رد  دوخ  لحم  رد  هک  نانچ  ناـضمر ، هاـم  مشـش  ،و  هدـعقلاوذ مجنپ  تسیب و  موس و 
هّللا یلـص  لوسر  ترـضح  عادو  رد  ار  هچنآ  ، ینک عادو  ار  ترـضح  نآ  یتساوخ  نوچ.دراد  یـصاصتخا  ترـضح  نآ  هب  هک  ، رگید

: وگب یتساوخ  رگا  »و  ...کیلع یمیلست  رخآ  هّللا  هعلج  ال  :» وگب یتفگ  یم  هلآ  هیلع و 

رب تّجح  ،و  تربمایپ دـنزرف  نم  ترایز  زا  راب  نیرخآ  ار  ترایز  نیا  ایادـخ.ادخ  ّیلو  يا  داب  وت  رب  ادـخ  تاکرب  تمحر و  مـالس و 
تهج زا  نانآ  ،و  ناگتـسیاش ادهـش و  اب  هارمه  نک  روشحم  شبزح  رد  وا  اب  ،و  روآدرگ تشهب  رد  ار  وا  نم و  ،و  هدمر ارق  تناگدـنب 

يدروآ وت  هچنآ  هب  ربمایپ و  هب  ادخ و  هب  ، مناوخ یم  مالس  وت  رب  ،و  ماوت تیاعر  راتساوخ  ،و  تمراپس یم  ادخ  هب  ،و  دنبوخ ندوب  قیفر 
.سیونب ناهاوگ  اب  ار  ام  سپ  ، میدروآ نامیا  يدومن  تلالد  نآ  رب  و 

[ تسا ماقم  نیا  بسانم  هک  بلطم  دنچ  نایب  ]

هراشا

.تسا بسانم  هتسیاش و  اهنآ  رکذ  هک  میزادرپ  یم  بلطم  دنچ  رکذ  هب  اجنیا  رد  : دیوگ ّفلؤم 

[ مالسلا هیلع  يداه  ترضح  زا  لوقنم  يوضر  رهطم  مرح  رد  تجاح  ءاضق  يارب  يزامن  نایب  : لّوا ]

مالّسلا هیلع  اضر  ترضح  مّدج  ربق  ، دشاب یتجاح  ادخ  يوس  هب  ار  هکره  : هدش لقن  مالّسلا  هیلع  يداه  ترضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  : لّوا
ار
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تجاح زامن  تونق  رد  ،و  دناوخب زامن  تعکر  ود  ترضح  نآ  رـس  دزن  ،و  دشاب هدرک  لسغ  هک  یلاحرد  ، دنک ترایز  سوط  رهـش  رد 
نآ ربق  عضوم  قیقحت  هب.دـشاب  یمحر  عطق  ای  هاـنگ  يارب  وا  هتـساوخ  هکنآ  رگم  ، دوش یم  باجتـسم  هک  یتسرد  هب  ، دـهاوخب ار  دوخ 

خزود شتآ  زا  ار  وا  یلاعت  قح  هکنآ  رگم  دـنک  یمن  ترایز  ار  وا  ینمؤم  چـیه  ،و  تشهب ياه  هاـگراب  زا  تسا  یهاـگراب  ترـضح 
.دیامن یم  تشهب  دراو  ،و  دنک یم  دازآ 

[ مالسلا هیلع  اضر  ماما  مرح  رد  رفعج  زامن  تلیضف  : مود ]

هیقف دمحا  نب  نیسح  بیّطلا  وبا  خیـش  : هدرک لقن  ییاهب  خیـش  ردپ  ، دمـصلا دبع  نب  نیـسح  لیلج  خیـش  طخ  زا  یـسلجم  ۀمّالع  : مود
ياجب رفعج  زامن  ماما  نآ  دزن  هاگنآ  ، دـنک ترایز  ار  ناماما  زا  رگید  اـی  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  ترـضح  سکره  : هدرک رکذ  يزار 

دازآ ادـخ  هار  رد  هدـنب  رازه  ،و  هدروآ اـجب  هرمع  رازه  ّجـح و  رازه  هک  یـسک  باوث  ، دوـش یم  هتـشون  یتـعکر  ره  هب  وا  يارب  ، دروآ
،و هرمع ّجح و  دـص  باوث  تسوا  يارب  دراد ، یم  رب  هک  یماگ  ره  هب  هتـساخرب و  داهج  هب  لسرم  ربمایپ  اب  هارمه  هبترم  رازه  ،و  هدرک

زامن ّتیفیک  ،و  هانگ دص  دوش  یم  وحم  وا  زا  کین و  راک  دص  دوش  یم  هتشون  وا  يارب  ،و  یلاعت يادخ  هار  رد  ، ندرک دازآ  هدنب  دص 
[. ۀحفص 81 ] تشذگ هعمج  زور  لامعا  رد  رفعج 

[ ناسارخ هب  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  رفس  : موس ]

يارب ترضح.تساوخ  ناسارخ  هب  هنیدم  زا  ار  مالّسلا  هیلع  اضر  ترـضح  نومأم  نوچ  : تسا هدش  تیاور  یناتـسجس  لّوحم  زا  : موس
یمرب ربق  دزن  دمآ و  یم  نوریب  ،و  درک یم  عادو  ترضح  نآ  ربق  اب  رّرکم  ،و  دش دجسم  دراو  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  ربق  اب  عادو 
هاگنآ ، داد باوج  بانج  نآ  مدرک و  مالـس  هتفر و  ترـضح  نآ  کـیدزن  نم  ، دوب دـنلب  هیرگ  هب  شکراـبم  يادـص  راـب  ره  تشگ و 

رواـجم ،و  مریم یم  تبرغ  رد  ،و  موش یم  نوریب  مّدـج  راوـج  زا  اـنامه  ، نک تاـیز  ارم  : دوـمرف ، متفگ تینهت  رفـس  نآ  هب  ار  ترـضح 
مالّـسلا هیلع  اضر  ماما  باحـصا  زا  یتعاـمج  : هدومرف « میظنلا ّرد  » باـتک رد  یماـش  متاـح  نب  فسوی  خیـش.موش  یم  نوفدـم  نوراـه 

ار نانآ  مدرک  عمج  ار  دوخ  لایع  ، میایب نوریب  ناسارخ  بناج  هب  هنیدم  زا  متساوخ  هک  ینامز  : دومرف ترـضح  نآ  هک  دندرک  تیاور 
نم متفگ  اهنآ  هب  ،و  مدرک میـسقت  ناشیا  نیب  رانید  رازه  هدزاود  هاگنآ  ، مونـشب ار  نانآ  ۀـیرگ  ات  ، دـننک هیرگ  نم  رب  هک  مداد  روتـسد 

وا تسد  ،و  مورب هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ربمایپ  دجسم  هب  ار  وا  متفرگرب و  ار  داوج  رفعج  وبا  سپـس  ، مدرگ یمنرب  ملایع  يوس  هب  زگره 
عیمج ،و  متساوخ هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  ببس  هب  ار  وا  ظفح  ،و  مدینابسچ فیرش  ربق  نآ  هب  ار  يو  و  متشاذگ ، ربق  رانک  ار 

وا هک  مدـنامهف  نانآ  هب  دـننکن و  تفلاـخم  وا  اـب  هکنیا  ،و  مدرک رماوا  شیاـمرف  تعاـطا  ،و  ندینـش هب  ار  دوخ  ناراکتمدـخ  ـالکو و 
میرکلا دبع  دّیس.تسا  نم  نیشناج 
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: هدرک تیاور  سوواط  نب 

هفوک هب  ،و  درک تکرح  هرـصب  بناج  هب  هنیدـم  زا  ترـضح  ، دـیبلط ناسارخ  هب  هنیدـم  زا  ار  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  نومأم  هک  ینامز 
ترـضح لابقتـسا  هب  مق  لـها  ، دـش مق  دراو  سپـس  مق و  رهـش  هب  اـجنآ  زا  ،و  دومن هّجوت  دادـغب  هب  هفوک  قـیرط  رب  هرـصب  زا  تفرن و 

، دوش دراو  وا  ۀناخ  هب  راوگرزب  نآ  ، دنتشاد لیم  مادکره  ،و  دندومن یم  همـصاخم  مه  اب  ترـضح  نآ  ندرک  ینامهم  يارب  و  دندمآ ،
،و دـیباوخ هناخ  کی  رد  ات  دـمآ  رتش  نآ  سپ  ، موش یم  دراو  اجنآ  نم  ، دز وناز  اـجک  ره  ینعی  ! تسا رومأـم  نم  رتش  : دومرف ترـضح 
هک تشذگن  يدنچ  ! دوب دهاوخ  وا  نامهیم  ادرف  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  هک  دوب  هدید  باوخ  زور  نآ  بش  رد  ، هناخ نآ  بحاص 

.تسا دابآ  يا  هسردم  ام  نامز  رد  تفای و  یعیفر  ماقم  ّلحم  نآ 

اجنآ زا  تساوخ  ،و  دـمآ روباشین  هب  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  نوچ  : هدرک لقن  هیوهار  نب  قاحـسا  زا  دوخ  دنـس  هب  قودـص  خـیش 
ام يارب  يور و  یم  ام  دزن  زا  هّللا  لوسر  نبا  ای  : دنتـشاد هضرع  ،و  دندش عمج  ترـضح  نآ  تمدـخ  ثیدـح  باحـصا  ، دـنک تکرح 
ار دوخ  رـس  ، دوب هتـسشن  يرامع  رد  ماگنه  نآ  رد  ترـضح  نآ  ؟ مینک هدافتـسا  ناتروضح  زا  نآ  ۀطـساو  اب  هک  ییامرف  یمن  یثیدح 

: دومرف دّمحم  نب  رفعج  مردپ  مدینش  : دومرف مالّسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  مردپ  مدینش  : دومرف درک و  نوریب 

ریما مردپ  مدینـش  : دومرف یلع  نب  نیـسح  مردپ  مدینـش  : دومرف نیـسحلا  نب  یلع  مردـپ  مدینـش  : دومرف یلع  نب  دّـمحم  مردـپ  مدـینش 
ادخ مدینش  : تفگ یم  لیئربج  مدینش  : دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  مدینش  : دومرف مالّسلا  مهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نانمؤم 

: دومرف ّلج  ّزع و 

هار هب  رتش  نوچ  ، درک تکرح  دومرف و  ار  فیرـش  ثیدح  نیا.تشگ  نمیا  مباذع  زا  دش  نم  هعلق  دراو  هکره  ، تسا نم  هعلق  دـیحوت 
هک ینامز  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  : هدرک تیاور  تلصلا  وبا  متسه  نآ  ياهطرش  زا  زا  نم  ،و  نآ ياهطرش  هب  : دومرف دناوخ و  ار  ام  ، داتفا
بآ دش و  هدایپ  ترضح  ؟ دیناوخ یم  زامن  ، هدش رهظ  هّللا  لوسر  نبا  ای  : دنتفگ ، دیسر خرس  هد  هقطنم  هب  نوچ  تفر  یم  نومأم  دزن  هب 

نآ هک  ، دیـشوج بآ  هک  يا  هزادـنا  هب  ، دـیواک ار  نیمز  ، دوـخ كراـبم  تسد  هب  سپ  ، میرادـن هارمه  هـب  بآ  دنتـشاد  هـضرع  ، دـیبلط
یقاب زورما  ات  شرثا  ،و  دنتخاس وضو  دوب  وا  اب  هکره  ترضح و 
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: دومرف ،و  دنشارت یم  اهگید  نآ  زا  هک  ، تشاذگ یهوک  هب  ار  دوخ  كرابم  تشپ  ، دش دابانس  دراو  نوچ  ، تسا

زا اـهگید  ترـضح  نآ  يارب  : دومرف ،و  هد تکرب  ، دـنراذگ هچره  ، دنـشارت هوـک  نیا  زا  یفرظ  رد  ،و  شخبب دوـس  هوـک  نیا  هب  ایادـخ 
تکرب دندیشارت و  نآ  زا  اهفرظ  اهگید و  ، دعب هب  زور  نآ  زا  مدرم  ، دنزپن اهگید  نآ  رد  زج  ار  شماعط  داد  روتسد  ،و  دندیشارت گنس 

.دنتفای

[ مالسلا هیلع  اضر  ماما  ترضح  ترایز  هب  سابع  هاش  نتفر  هدایپ  : مراهچ ]

سدـقم دهـشم  دراو  لوا  ساـبع  هاـش  ، شـش رازه و  لاـس  هجحلا  وذ  مجنپ  تسیب و  رد  : هدرک لـقن  « سمـشلا علطم  » بحاـص : مراـهچ
رد ، هتـشاذگن اجنآ  رد  يرگید  زیچ  ـالط  رّجحم  زا  ریغ  ،و  هدرک تراـغ  ار  رهطم  مرح  یکبزوا  ناـخ  نمؤملا  دـبع  ، درک دـهاشم  ، دـش

تشگزاب و دهـشم  هب  ، اجنآ یهدناماس  زا  سپ  دنادرگزاب و  ناریا  هب  ار  تاره  ،و  تفر تاره  هب  دهـشم  زا  هجحلا  وذ  متـشه  تسیب و 
قارع هب  ،و  داد رارق  شیوخ  فطل  ناسحا و  دروم  ار  كرابم  هاگراب  ماّدخ  ،و  درک تّمرم  ار  سّدقم  نحص  ،و  دنام اجنآ  رد  هام  کی 

ار هناتسآ  يراختفا  تمدخ  ،و  دینارذگ اجنآ  رد  ار  ناتـسمز  ، هتفر سّدقم  دهـشم  هب  هرابود  ، تشه رازه و  لاس  رخاوا  رد  ،و  تشگزاب
یعابر نیا  « ههادبلاب » همحرلا هیلع  ییاهب  خیش  ، تفرگ یم  ار  اهعمش  رس  یچیق  اب  یبش  هک  نانچ  ، دوب لوغـشم  تفرگ و  ندرگ  هب  دوخ 

: دورس ار 

نییآ دلخ  ۀضور  عمش  ۀناورپ  نیّیلع  کئالم  دوب  هتسویپ 

نیما لیربج  رپهش  يربب  مسرت  مداخ  يا  نز  طایتحا  هب  ضارقم 

ار رود  تفاسم  نآ  ،و  دش فّرـشم  دهـشم  هب  هدایپ  ، دورب دهـشم  هب  هدایپ  ات  دوب  هدرک  سابع  هاش  هک  يرذن  هب  انب  ، هن رازه و  لاس  رد  و 
: تسا هتشاگن  تبسانم  نیمه  هب  ار  راعشا  نیا  « ارآ ملاع  » خیرات بحاص.درک  یط  زور  تشه  تسیب و  رد 

دجما ناقاخ  رهگ  الاو  هش  سابع  هاش  نادرم  هاش  مالغ 

ّدح یب  صالخا  اب  تفر  هدایپ  ناسارخ  هاش  دقرم  فوط  هب 

: تسا هتفگ  هک  اجنآ  ات 

دهشم هب  ات  هدایپ  ناهافصا  نتفر ز  خیرات  دش  تفر  هدایپ 

زا هکربتم  ۀضور  هاگرد  هک  ، ریش یلع  ناویا  ،و  داد تعسو  ار  كرابم  نحص  ، دیـسر سّدقم  دهـشم  هب  نوچ  دجبا ] فورح  هب   1009]
کی رد  ،و  هدوب اجنآ 
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یبرغ ةزاورد  زا  ینابایخ  تخاـس و  رگید  فرط  رد  نآ  ربارب  یناویا  ،و  داد رارق  طـسو  رد  ، دوب اـمن  دـب  تشاد و  رارق  نحـص  ۀـشوگ 
رهـش هب  درک و  ثادـحا  اهتانق  اه و  همـشچ  تشذـگب و  اهناویا  نایم  زا  هدیـسر  نحـص  هب  فرط  ره  زا  هک  درک  حرط  یقرـش  ات  رهش 

،و ددرگ يراج  یقرـش  نابایخ  هب  هتـشذگ  ضوح  زا  بآ  هک  ، درک داجیا  طسو  رد  گرزب  یـضوح  نابایخ و  ناـیم  زا  يرهن  ،و  دروآ
رّهطم هاگراب  دش و  مسر  یماما  اضر  دّمحم  یساّبع و  اضریلع  »و  باتکلا ردص  » اضر دّمحم  ازریم  طخ  هب  اه  هبیتک  روکذم  ياهانب  رد 

: تسا نینچ  هبیتک  نآ  ۀتشون  هدش و  هراشا  نآ  هب  رهطم  هاگراب  ۀبیتک  رد  هک  نانچ  ، درک بیهذت  الط  هب  ار 

مظعا ناطلـس  دومن  قفوم  هکنیا  ناحبـس  يادـخ  تاقیفوت  گرزب  زا  ، تسا یگـشیمه  شا  یناـبرهم  رایـسب  شتمحر  هک  ادـخ  ماـن  هب 
رّهطم ۀـّبق  نیا  ناراکتمدـخ  ياهمدـق  كاـخ  يوـلع  كاـنبات  بـسح  ،و  يوـبن كاـپ  بـسن  ةدـنراد  ، مـجع برع و  ناـهاشداپ  رورس 
سابع هاش  رفظملا  وبا  ، ناطلس دنزرف  ناطلس  ، شنیموصعم دادجا  راثآ  ةدنهد  جاور  ، ینارون نشلگ  نیا  نارئاز  ياهـشفک  رابغ  ، یتوهال

مرح نیا  ترایز  هب  ، روشک تختیاپ  ناهفـصا  زا  هدایپ  ياـپ  اـب  ندـمآ  هب  تفاـی  تداعـس  سپ  ، ناـخ رداـهب  يوفـص  يوسوم  ینیـسح 
.دیسر نایاپ  هب  هدزناش  رازه و  لاس  رد  درک و  ادیپ  فّرشت  هد  رازه و  لاس  رد  شصلاخ  لام  زا  دبنگ  نیا  يراکالط  هب  فیرش و 

[ مالسلا هیلع  اضر  ماما  ترضح  تازجعم  : مجنپ ]

زا سپ  مدرم  يارب  هچنآ  اما  : هتفگ مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  تازجعم  زا  يا  هراپ  نایب  زا  سپ  «، يرولا مالعا  » باتک رد  یسربط  خیش 
هدـهاشم رایـسب  مدرم  هک  یبیاجع  تامالع و  ترـضح و  نآ  سّدـقم  دهـشم  تکرب  زا  ، هدـش رهاظ  ام  نامز  ات  ترـضح  نآ  تداهش 

نآ رد  انامه  ،و  تسا هرامـش  زا  جراخ  هکلب  رایـسب  ، دندومن رارقا  نآ  هب  قفاوم  فلاخم و  ،و  دندرک شقیدصت  صاخ  ماع و  ،و  ددومن
باجتسم اهاعد  ،و  دنتفای افش  [ یتسوپ يرامیب  یعون  ] صربا ،و  دازردام روک  سّدقم  دهشم 
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ینیقی ملع و  میدرک و  هدهاشم  دوخ  ار  اهنیا  زا  يرایسب  ام  تسا و  هدش  فرطرب  بیاصم  دیادش و  هتشگ و  هدروآرب  تاجاح  هدش و 
هک : هدومرف یسربط  خیش  زا  مالک  نیا  لقن  زا  سپ  « هادهلا تابثا  » باتک رد  یلماع  ّرح  راوگرزب  خیش.دباین  هار  نآ  رد  کش  هک  میتفای 

: دیوگ یم  ّرحلا  نسحلا  نب  دّمحم  باتک  نیا  ّفلؤم 

دش لصاح  نیقی  نم  يارب  تسا و  هدرک  هدهاشم  یـسربط  خیـش  هک  نانچمه  مدرک  دهاشم  مدید و  ار  تازجعم  نیا  زا  يرایـسب  نم 
مدینش باب  نیا  رد  ییاهزیچ  دوشیم  لاس  هک 26  سدقم  دهشم  رد  نم  ترواجم  تدم  رد  هدش و  لصاح  نیقی  وا  يارب  هک  نانچمه 
دمحلا هکنآ  رگم  مشاب  هتساوخ  یتجاح  ادخ  زا  مشاب و  هدرک  اعد  دهشم  نیا  رد  هک  مرادن  رطاخ  رد  نم  هتـشذگ و  رتاوت  ّدح  زا  هک 

نامز ره  رد  : دیوگ یمق  سابع  باتک  نیا  ّفلؤم.میدرک  افتکا  لامجا  هب  اذـهل  ، تسین لیـصفت  شیاجنگ  ار  ماقم  دـش و  هدروآرب  هّلل 
لامعا رد  مود  باب  رد  ام  تسین و  هتـشذگ  عیاقو  لقن  هب  زاین  هک  ، دوشیم رهاظ  ۀـسّدقم  ۀـضور  نیا  زا  تازجعم  تاـمارک و  ردـق  نآ 
لیوطت شیاجنگ  ار  ماقم  ـالعف  ۀحفـص 248]و  ] میدرک هراشا  دوب  ماقم  نیا  بساـنم  هک  بلاـطم  یخرب  هب  بجر  متفه  تسیب و  بش 

هدـش لقن  ترـضح  نآ  حدـم  رد  یماج  زا  هک  ار  رعـش  تیب  دـنچ  نیا  مینک و  متخ  اج  نیمه  هب  ار  لصف  نیا  هکنآ  تسا  رتهب  تسین 
.مییامن رکذ  تسا 

نییبّنلا ریخ  لا  یلع  مالس  سی  هط و  لا  یلع  مالس 

نیّدلا کلملا و  هب  یهابی  ماما  اهیف  ّلح  هضور  یلع  مالس 

نیطالس هاگ  هلبق  شرد  میرح  دمآ  هک  قلطم  هاش  قح  هب  ماما 

نیکمت جرب  هم  ناکما  جرد  رد  ناسحا  خاش  لگ  نافرع  خاک  هش 

نییآ شدوب  اضر  نوچ  بقل  دش  اضر  شیادخ  زک  اضرلا  یسوم  نب  یلع 

نیب ناهج  مشچ  هریت  تدوبن  رگا  یناهج  ار  وا  ینیب  فرش  لضف و  ز 

نیگشم يوسیگ  هب  ار  شرد  رابغ  ّتنج  ناروح  دنبور  رطع  یپ 

نیچرب تسوا  زج  هچره  زا  نماد  ورب  وا  نماد  فک  هب  يرآ  یهاوخ  رگا 

مهد لصف 

هراشا

تسا ماقم  ود  رد  نآ  رهطم و  بادرس  لامعا  يأر و  نمرس  همئا  ترایز  رد 
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[ امهیلع هّللا  تاولص  يرگسع  نسح  ترضح  يداه و  ترضح  موصعم  ماما  ود  ترایز  رد  : لوا ماقم  ]

هراشا

.امهیلع هّللا  تاولص  يرگسع  نسح  ترضح  يداه و  ترضح  موصعم  ماما  ود  ترایز  رد  : لوا ماقم 

[ مالسلا امهیلع  نییرگسع  كرتشم  ترایز  ]

زا سپ  ،و  نک لسغ  ، ینک تراـیز  ار  مالّـسلا  اـمهیلع  ماـمه  ماـما  ود  نآ  یتساوخ  ،و  يدـش دراو  يار  نمّرـس  رب  هّللا  ءاـش  نا  هاـگره 
باب نیا  لیاوا  رد  هک  ار  یّماع  لوخد  نذا  ،و  وش هناور  راقو  شمارآ و  اب  رهطم  مرح  رد  ات  ، هفیرـش ياهمرح  هب  دورو  بادآ  تیاـعر 
مالـس نک  ترایز  تسا  تارایز  نیرت  حیحـص  هک  ترابع  نیا  هب  ار  راوگرزب  ود  نآ  ،و  وش رهطم  مرح  دراو  هاگنآ  ، ناوخب دـش  رکذ 

يا امش  رب  مالس  ، نیمز ياهیکیرات  رد  ادخ  رون  ود  نیا  امش  رب  مالـس  ، ادخ تّجح  ود  يا  امـش  رب  مالـس  ، ادخ ةدنیامن  ود  يا  امـش  رب 
،و ار ناتنانمشد  مراد  نمشد  مهاگآ  امش  قح  هب  ، مدمآ امش  روضح  هب  نانک  ترایز  ، داد رییغت  امش  ةرابرد  ار  شا  هدارا  ادخ  هک  نانآ 

قح ار  هچنآ  مناد  یم  قح  ، مرفاک دـیدش  رفاـک  نآ  هب  هچنآ  هب  ،و  منمؤم میدروآ  ناـمیا  نآ  هب  هچنآ  هب  ، متـسه ناتناتـسود  رادتـسود 
امش ترایز  زا  ار  ما  هرهب  ، منک یم  تساوخرد  ناتراگدرورپ  مراگدرورپ و  ، ادخ زا  ، دیتسناد لطاب  ار  هچنآ  مناد  یم  لطاب  ،و  دیتسناد
یم وا  زا  ،و  امش ۀتـسیاش  ناردپ  هارمه  دنک  نم  بیـصن  اهتـشهب  رد  ار  امـش  یهارمه  ،و  دهد رارق  شنادناخ  دّمحم و  رب  دورد  نت  ود 

دیدـپ ییاسانـش  امـش  نم و  نیب  ،و  ار امـش  تبحاصم  تعافـش و  دـیامرف  نم  يزور  ،و  دـنادرگ دازآ  خزود  شتآ  زا  ارم  هک  مهاوخ 
اب شتمحر  هب  ارم  ،و  دـهدن رارق  امـش  ترایز  زا  راب  نیرخآ  ارم  ترایز  نیا  ،و  دریگن نم  زا  ار  امـش  ۀتـسیاش  ناردـپ  یتسود  ،و  دروآ

ناگدننک متـس  ایادخ.ناریمب  ماما  ود  نآ  نییآ  رب  ارم  ،و  نک مبیـصن  ار  راوگرزب  ود  نیا  یتسود  ایادخ.تشهب  رد  دـنک  روشحم  امش 
نادـنچود نانآ  رب  ار  باذـع  ،و  امن تنعل  ار  ناشنیرخآ  نیلّوا و  ایادـخ.ریگب  ماـقتنا  ناـنآ  زا  ،و  نک تنعل  ار  دّـمحم  نادـناخ  قح  هب 

شیاشگ رد  ایادخ.ییاناوت  زیچ  ره  رب  وت  هچ  ، ناسرب خزود  يدوگ  نیرت  تسپ  هب  ار  ناشناوریپ  ناردتسود و  نایعیش و  نانآ و  ،و  نک
ناشیا راک  شیاشگ  اب  ار  ام  راک  شیاشگ  ،و  نک باتش  تا  ّیلو  دنزرف  تا و  ّیلو  راک 
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و یهاوخ ، یم  هک  ییاعد  ره  هب  نک  اعد  شوکب و  تردام  ردـپ و  ،و  دوخ يارب  ندرک  اعد  رد  و.نانابرهم  نیرت  ناـبرهم  يا  ، هد رارق 
،و رآ اجب  زاـمن  تعکر  ود  وش و  دجـسم  دراو  یناوتن  رگا  ،و  ناوخب ربق  زاـمن  تعکر  ود  ،و  ورب ، يورب ناـشیا  ربق  کـیدزن  یناوتب  رگا 

نب دّـمحم  يداه و  ماما  ترـضح  ،و  تسا ناشیا  ۀـناخ  رواجم  دجـسم  نیا  ،و  تسا باجتـسم  هک  یتساوخ  هک  ییاعد  ره  هب  نک  اعد 
هّنجلا یف   » ۀلمج زا  دعب  و.دنا  هدرک  لقن  كدنا  یفالتخا  اب  ، دوخ « رازم » باتک رد  ار  ترایز  نیا  زین  دیهـش  دیفم و  خیـش  يدهـشملا و 

رب ار  دوخ  تروص  پچ  تسار و  فرط  سوبب و  ار  نآ  زادـنیب و  ربق  ود  نآ  زا  کی  ره  رب  ار  دوخ  ،و  ورب هاـگنآ  : دـنا هدومرف  « هتمحرب
سّدقم رـس  کیدزن  دنا  هتفگ  و.ترایز  رخآ  ات...مهتّلم  یلع  ینّفوت  مهّبح و  ینقزرا  ّمهّللا  :» وگب رادرب و  رـس  نآ  زا  سپ  ،و  راذگب ربق 

دوخ ۀناخ  رد  راوگزب  ود  نآ  هک  دـنامن  هدیـشوپ  راذـگب و  زامن  یهاوخ  هزادـنا  ره  ، ترایز زامن  زا  سپ  ،و  ناوخب زامن  تعکر  راهچ 
یهاگ ،و  دندرک یم  ترایز  ربق  رانک  ،و  دندش یم  دراو  نایعیـش  دـندرک و  یم  زاب  یهاگ  هک  ، دوب يرد  هناخ  نآ  يارب  ،و  دـندش نفد 

هب هطوبرم  تیاور  نیمه  ردـص  رد  ، دـندرک یم  تراـیز  دوـب  رّهطم  ربـق  يوربور  ، راوـید رب  هک  يا  هرجنپ  لـباقم  نوریب  زا  دوـب  هتـسب 
یم زاب  ربق  روس  هب  هک  يا  هرجنپ  ربارب  زا  ، هنرگو يور  یم  ناـشیا  ربق  دزن  یناوتب  رگا  ینک و  یم  لـسغ  هک  تسا  هدـش  رکذ  تراـیز 

هتشادرب هناخ  نآ  ناتسود  تّمه  هب  نوچ.دروآ  ياجب  دجـسم  رد  ار  دوخ  ترایز  زامن  يرئاز  نینچ  ،و  ینک یم  هراشا  مالـس  هب  دوش 
فورعم مدرم  نـیب  رد  نوـنکا  ،و  دـش مرح  ياـضف  رد  لـخاد  دجــسم  نآ  ، تـفرگ رارق  قاور  مرح و  هاـگراب و  نآ  ياـج  هـب  ،و  دـش

ره رد.تسا  روکذم  دجسم  نامه  ، تسا لّصتم  قاور  هب  مالّسلا  امهیلع  نیّیرگسع  رس  تشپ  نحـص  رد  هک  ، لیطتـسم ناویا  هک  ، تسا
رد ، ماـما ود  ره  ناـیم  كرتشم  ،و  مادـک ره  هب  صوصخم  تراـیز  راوگرزب  ود  نآ  يارب.دـندش  هدوسآ  تهج  نیا  زا  نارئاز  ، تروص

بسانم ، دشاب یلاجم  یلاح و  ار  رئاز  رگا  ،و  تسا ناوارف  اهباتک  نآ  ۀخسن  ، دنتساوخ رگا  نارئاز  هک  تسا  هدش  رکذ  یترایز  ياهباتک 
تاملک نآ  رودص  هک  اریز  ، دـناوخب هحفـص 830] ] دوش یم  رکذ  یلاـعت  هّللا  ءاـش  نا  نیا  زا  سپ  هک  ، ار هریبـک  هعماـج  تراـیز  تسا 

هیلع يداه  ترضح  لالج  ردصم  زا  ، تسا ناماما  تلالج  تمظع و  هب  فارتعا  ،و  ّللذت یگدنب و  راهظا  بتارم  مامت  ياراد  هک  ، اسر
.دشاب یم  مالّسلا 

[ مالسلا هیلع  یقنلا  یلع  ماما  ترضح  ترایز  ]

راوگرزب ود  نیا  زا  کی  ره  يارب  « رئازلا حابصم  » باتک رد  سوواط  نبا  دّیس 
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یم لیوطت  بجوم  هچرگ  ، باتک نیا  رد  شندروآ  هک  ، هدرک لقن  ترایز  زامن  زا  سپ  ياعد  نانآ و  رب  تاولـص  اـب  ، طوسبم تراـیز 
هزیکاپ ترایز و  لسغ  ، نک لسغ  ، يدیسر « يار نمّرس  » هب هاگره  : دومرف.تسا جردنم  نآ  رد  يرایسب  دیاوف  اریز  ، تسا هتـسیاش  ، دشاب

نک و تصخر  بلط  ، يدیـسر یتقو  ، یـسرب فیرـش  مرح  هاگرد  هب  ات  ، وش هناور  راقو  یمارآ و  اب  شوپب و  ار  دوخ  ياـه  هماـج  نیرت 
: وگب

يا موش  دراو  ایآ  نایناهج  ناوناب  رورـس  ، ارهز همطاف  يا  موش  دراو  ایآ  ، نانمؤم ریما  يا  موش  دراو  ایآ  ، ادـخ ربمایپ  يا  موش  دراو  اـیآ 
يا موش  دراو  اـیآ  ، نیـسحلا نب  یلع  میـالوم  يا  موـش  دراو  اـیآ  ، یلع نب  نیـسح  میـالوم  يا  موـش  دراو  اـیآ  ، یلع نب  نسح  میـالوم 
يا موش  دراو  ایآ  ، رفعج نب  یـسوم  میـالوم  يا  موش  دراو  اـیآ  ، دّـمحم نب  رفعج  میـالوم  يا  موش  دراو  اـیآ  ، یلع نب  دّـمحم  میـالوم 
دراو ایآ  ، دّـمحم نب  یلع  نسحلا  ابا  يا  میالوم  يا  موش  دراو  ایآ  یلع  نب  دّـمحم  میالوم  يا  موش  دراو  ایآ  ، یـسوم نب  یلع  میـالوم 

هاگنآ.فیرـش فرح  نیا  ناتـسآ  هب  ناگتـشامگ  يا  ، ادخ ناگتـشرف  يا  موش  دراو  ایآ  یلع  نب  نسح  دّـمحم  ابا  يا  میالوم  يا  موش 
هلبق هب  تشپ  ،و  ربق هب  ور  مالّـسلا  هیلع  يداه  ماما  ترـضح  حیرـض  دزن  ،و  راذگ شیپ  ار  تسار  ياپ  ندش  دراو  تقو  رد  ،و  وش دراو 

: ناوخب وگب و  « ربکا هّللا  » هبترم ردص  تسیاب و 

يا وت  رب  مالـس  ، داـب وت  رب  ادـخ  تاـکرب  تمحر و  ناـبات و  رون  اـمنهار و  كاـپ و  ماـما  ، دّـمحم نب  یلع  نسحلا  اـبا  يا  وـت  رب  مـالس 
مالس ، ادخ بختنم  يا  وت  رب  مالس  ، ادخ نادناخ  يا  وت  رب  مالس  ، ادخ نامسیر  يا  وت  رب  مالس  ، ادخ ّرـس  يا  وت  رب  مالـس  ، ادخ ةدیزگرب 

بیبح يا  وت  رب  مالس  ، ادخ قح  يا  وت  رب  مالس  ، ادخ نیما  يا  وت  رب  مالس  ، ادخ ةدیزگرب  يا  وت  رب 
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وت رب  مالس  ، ناکاپ رصنع  يا  وت  رب  مالس  ، نابوخ ةدیکچ  يا  وت  رب  مالـس  ، ناکین رویز  يا  وت  رب  مالـس  ، اهرون رون  يا  وت  رب  مالـس  ، ادخ
يا وت  رب  مالس  ناگتسیاش  تسرپرس  يا  وت  رب  مالـس  ، نانمؤم يالوم  يا  وت  رب  مالـس  ، نامیا ساسا  يا  وت  رب  مالـس  ، نمحر تجح  يا 

دنزرف يا  وت  رب  مالس  ، ناربمایپ متاخ  دنزرف  يا  وت  رب  مالس  نید  نوتس  يا  وت  رب  مالـس  ، اوقت نامیپ  مه  يا  وت  رب  مالـس  ، تیاده مچرپ 
مچرپ يا  وـت  رب  مالـس  ، راداـفو نیما  يا  وـت  رب  مالـس  ، ناـیناهج ناوناـب  رورـس  ، ارهز همطاـف  دـنزرف  يا  وـت  رب  مالـس  ، نانیـشناج ياـقآ 

نایب يا  وت  رب  مالـس  ، نآرق ةدننک  توالت  يا  وت  رب  مالـس  ، قلخ ۀـمه  رب  تجح  يا  وت  رب  مالـس  ، اوقتاب دـهاز  يا  وت  رب  مالـس  ، دونـشخ
مهد یم  یهاوگ.ناشخرد  هراتس  يا  وت  رب  مالس  ، نشور هار  يا  وت  رب  مالس  ، هاوخریخ تسرپرس  يا  وت  رب  مالس  مارح  زا  لالح  ةدننک 

رب وا  هاوـگ  ،و  اهرهـش رد  وا  نیما  ،و  ناگدـیرفآ ناـیم  رد  وا  نیـشناج  ،و  قـلخ رب  ادـخ  تجح  ییوـت  هـک  نـسحلا  اـبا  يا  ، میـالوم يا 
،و تسا نیمز  رد  نیمز و  رب  هکره  رب  تّجح  ،و  رتراوتـسا ۀتـشر  تیاده و  ةزاورد  ،و  اوقت ۀملک  ییوت  هک  مهد  یم  یهاوگ  ،و  ناگدنب
،و ادـخ ناهرب  هب  هدـش  میرکت  ،و  ادـخ تمارک  هب  هتفای  صاصتخا  ،و  بویع زا  ياّربم  ،و  ناـهانگ زا  كاـپ  ییوت  هک  مهد  یم  یهاوگ 

ادخ ۀملک  هک  یسک 
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يا مهد  یم  یهاوگ  ،و  دوش یم  هدـنز  وا  ۀلیـسو  هب  اهرهـش  ،و  دـنرب یم  هانپ  وا  هب  ادـخ  ناگدـنب  هک  يا  هیاـپ  ،و  هدـش هدیـشخب  وا  هب 
ماجنارـس ،و  منید ماکحا  مدوجو و  هنک  رد  ، میامـش عبات  رارقا و  نیقی و  ياراد  ، تنادـنزرف تناردـپ و  وت و  هب  تبـسن  نم  هک  میـالوم 

ناهن و هب  منمؤم  ، درادب نمشد  ار  امش  هکنآ  اب  منمشد  ،و  درادب تسود  ار  امـش  هک  یـسک  اب  متـسود  ،و  ملزنم هاگتـشگزاب و  مراک و 
تسار فرط  ،و  سوبب ار  حیرض  هاگنآ.داب  وت  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  مالس و  ، تیادف هب  مردام  ردپ و  ، امش ماجنا  زاغآ و  راکشآ و 

دورد ،و  تسرف دورد  دّمحم  نادناخ  نادناخ و  دّمحم و  رب  ایادخ  : وگب راذگب و  حیرض  رب  ار  نآ  پچ  فرط  سپـس  ،و  دوخ تروص 
هنایم هار  ،و  رتگرزب هداج  نآ  ،و  تتسار هار  ،و  تا هدیزگرب  يامنهار  ،و  تا هدیدنسپ  نیما  ،و  تا هزیکاپ  ّیلو  ، ترادافو تّجح  رب  ادخ 
دورد ،و  تسرف دورد  شتیب  لها  دّمحم و  ام  ياقآ  رب  ایادـخ  ، ناصلخم رای  ،و  ناراکزیهرپ تسرپرـس  نامیا و  لها  ياهلد  ینـشور  ، رت

،و اهبوشآ راتفرگ  ، وت يوس  هب  مدرم  زا  هدـیرب  وزرآ  ،و  صیاـقن زا  كاـپ  ،و  شزغل زا  موصعم  ياـمنهار  نآ  دّـمحم  نب  یلع  رب  تسرف 
هاگیاج ،و  تیاهرهش تکرب  ،و  تناگدنب يامنهار  ،و  تیاکش رد  يابیکـش  ،و  وکین نومزآ  هب  هدیجنـس  ،و  تخـس بیاصم  هب  هدومزآ 

يدیدنسپ و هک  ، تقلخ نایم  رد  يامنهار  ،و  تناگدیرفآ نایم  رد  هاگآ  تتشهب  يوس  هب  ورـشیپ  ،و  تتمکح ندرپس  ياج  ،و  تتمحر
ییاهنت هب  زین  وا  سپ  ، يدومن مزلم  شتعیرش  يرادهگن  هب  تّما  نایم  رد  تربمایپ  ینیشناج  يارب  ار  وا  ،و  يدومن باختنا  يدیزگرب و 

دومن مایق  نآ  هب  ،و  درک مادقا  ینیشناج  نیگنس  فیاظو  ماجنا  هب 
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ره دومن و  ّدس  ار  هنخر  ره  ،و  تخاس فرطرب  ار  هودنا  هکلب  ، يراوشد راک  رد  هن  ،و  دیزغل یلکشم  رد  هن  ، دیـشک شود  هب  هناردتقم  و 
دایز دوخ  دزن  ار  شـشاداپ  ،و  ار شا  هجرد  رب  الاب  ، یتخاس نشور  وا  هب  ار  تربمایپ  تناگدرد  هک  نانچ  ایادخ  ، درک ادا  ار  يا  هضیرف 

شزرمآ ناسحا و  لضف و  وا  یتسود  رد  دوخ  دزن  زا  ام  هب  ،و  ناسرب مالـس  ّتیحت و  وا  هب  ام  بناج  زا  ،و  تسرف دورد  وا  رب  ،و  نادرگ
تردق بحاص  يا  : وگب يداد  زامن  مالس  نوچ  ناوخب و  ترایز  زامن  سپس.یگرزب  لضف  ياراد  وت  هک  یتسرد  هب  ، شخب ناوضر  و 
نادناخ دّمحم و  رب  ، نایاش ياهتبهوم  ،و  گرزب ياهششخب  یپرد و  یپ  ياهاطع  ،و  هتسویپ ياهتمعن  ،و  هدرتسگ تمحر  ،و  هبناج همه 

عمج هدـش  قرفتم  نم  راک  زا  هچنآ  ،و  روآ درگ  ار  ما  یگدـنکارپ  ،و  ار ما  هتـساوخ  نک  اطع  ،و  تسرف دورد  نایوگتـسار  نآ  ، دّـمحم
هب ارم  ، یندز مه  رب  مشچ  نازغلن و  ار  مماـگ  ،و  زاـسم فرحنم  يدومن  تیادـه  هکنیا  زا  سپ  ار  مبلق  ،و  نادرگ كاـپ  ار  ملمع  ،و  نک

مدیماان زادنایم و  متـشحو  هب  ردن و  ار  ما  هدورپ  ،و  زاسن راکـشآ  ار  مبیع  ،و  نکم دیماان  تترـضح  هب  ار  ممعط  ،و  راذـگماو نتـشیوخ 
صالخ و ،و  نیزگرب ارم  امن و  ما  هیفصت  ،و  نک ما  هزیکاپ  كاپ و  ،و  امرف ما  ییامنهار  ،و  شاب هنشخب  نابرهم و  نم  هب  تبـسن  ،و  نکم
زا و  رآ ، فطل  نم  هب  ،و  اـمرفم رود  دوخ  زا  ،و  نک کـیدزن  دوـخ  هب  ،و  اـمرف مبدّوـم  دوـخ  بادآ  هب  زاـس و  میوـکین  نک و  مصلاـخ 
وت زا  ار  هچنآ  ،و  نکم ممورحم  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  هچنآ  هب  تبـسن  زاسم و  مراوخ  رادـب و  ما  یمارگ  ،و  نکم رود  تهاـگرد 

تربماـیپ تـمرح  هـب  ،و  تـمیرک تاذ  تـمرح  هـب  مهاوـخ  یم  وـت  زا  ، ناـنابرهم نـیرت  ناـبرهم  يا  ، اــمرف عـمج  مـیارب  ، مهاوـخ یمن 
نسح یلع و  نانمؤم  ریما  تلوسر  تیب  لها  تمرح  هب  و  (، شنادناخ وا و  رب  ادخ  دورد  ) دّمحم
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رب هک  ، ناشیا رب  تتاکرب  اهدورد و  هدنام  یقاب  راگدای  نسح و  یلع و  نب  دّمحم  یلع و  یسوم و  رفعج و  دّمحم و  یلع و  یسح و  و 
يرای تنید  يارب  وا  هب  ،و  یهد شا  يرای  ،و  ینک باتـش  ترما  هب  ار  ناـشیا  ةدـننک  ماـیق  راـک  شیاـشگ  ،و  یتسرف دورد  ناـنآ  ۀـمه 

ار میاـعد  هک  ، مهاوـخ یم  وـت  زا  ناـشیا  قـح  هب  ،و و  یهد رارق  شتعاـط  رد  ناـصلخم  ، وا هب  ناـگتفای  تاـجن  هورگ  رد  ارم  ،و  یناـتس
تیاـفک هدرب  هشیدـنا  هـب  مـترخآ  اـیند و  راـک  زا  ارم  هـچنآ  ،و  ار ما  هتــساوخ  ینک  اـطع  ،و  يروآرب ار  متجاـح  ،و  ییاـمن باجتــسم 

زا ار  ناراگزور  تافآ  رورش و  ّرش  ، راگدرورپ يا  ، هدننک راکشآ  يا  شخبرون ، يا  ، ناهرب رون  يا  ، نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  ، ییامرف
.دوش هدیمد  روص  رد  هک  يزور  مهاوخ  یم  تاجن  وت  زا  ،و  نک تیافک  نم 

هیکت هاـگهانپ و  يا  ،و  مداـمتعا دروم  دـیما و  يا  ،و  اـه هشوت  شیپ  ما  هشوـت  يا  : وـگب رایـسب  ،و  نک اـعد  یهاوـخ  هچره  يارب  سپس 
هدـیرفآ زا  يدـیرفآ  هک  یناـسک  قحب  ، مهاوخ یم  وت  زا  ایادـخ.تساتکی  يادـخ  وا  ، وـگب : یتـفگ هک  يا  ، اـتکی يا  ، هناـگی يا  ، مهاـگ

نیا ياج  هب  و.نک  نانچ  نینچ و  نم  اب  ،و  تسرف دورد  نانآ  یگمه  رب  ، يدادن رارق  اهنآ  دـننام  ار  یـسک  تیاه  هدـیرفآ  رد  ،و  تیاه
نیا هک  ار  یـسک  : ما هتـساوخ  ّلج  ّزع و  يادخ  زا  نم  : هدش تیاور  ترـضح  نآ  زا  انامه  ، هاوخب ار  شیوخ  تجاح  [ اذک اذک و  ] هملج

.دنادرگنزاب دیماان  ، دناوخب نم  زا  سپ  ، نم ۀضور  رد  ار  اعد 

مالّسلا هیلع  يرگسع  نسح  ماما  ترضح  ترایز 

اهالب و زا  ، بناج ود  لها  يارب  [ قارع رد  ینونک  ياّرماـس  ] يأر نمّرـس  رد  نم  ربق  : هدرک تیاور  ترـضح  نآ  زا  ربتعم  دنـس  هب  خـیش 
ترضح نآ  تکرب  : تسا هدومرف  هدرک و  انعم  ّینس  هعیش و  هب  ار  « بناج ود  لها  » لّوا یسلجم.تسا  ناما  ، ادخ باذع 
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ات دش  دادـغب  ناما  ببـس  [ مالّـسلا هیلع  داوج  ماما  مالّـسلا و  هیلع  مظاک  ماما  ] نیمظاک ربق  هک  نانچ  ، هدرک هطاحا  ار  نمـشد  تسود و 
شردپ تایز  رد  ار  هچنآ  عیمج  ، ینک ترایز  ار  مالّسلا  هیلع  يرگسع  ترضح  یتساوخ  نوچ  : هدومرف سوواط  نبا  دیس.بلطم  رخآ 

: وگب تسیاب و  ترضح  نآ  حیرض  دزن  هاگنآ  ، رآ اجب  ، يدروآ اجب  يداه  ترضح 

ادخ و ّیلو  يا  وت  رب  مالس  داب  وت  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  ،و  هتفای هار  يامنهار  ، یلع نب  نسح  دّمحم  ابا  يا  میالوم  يا  وت  رب  مالس 
رب مالس  ، شناگدیزگرب دنزرف  ادخ و  ةدیزگرب  يا  وت  رب  رب  مالس  ، شیاهتجح دنزرف  ادخ و  تّجح  يا  وت  رب  مالس  ، ادخ يایلوا  دنزرف 

ياقآ دنزرف  يا  وت  رب  مالـس  ، ناربمایپ متاخ  دنزرف  يا  وت  رب  مالـس  ادـخ  هفیلخ  ردـپ  ادـخ و  ياه  هفیلخ  دـنزرف  ادـخ و  ۀـفیلخ  يا  وت 
ناـماما دـنزرف  يا  وـت  رب  مالــس  ، ناـیناهج ناوناـب  رورــس  دـنزرف  يا  وـت  رب  مالــس  ، ناـنمؤم ریما  دـنزرف  يا  وـت  رب  مالــس  ، نانیــشناج

يا وت  رب  مالس  ، ناراگتسر ياوشیپ  يا  وت  رب  مالس  ناراگزیهرپ  ناما  يا  وت  رب  مالس  ، دشار نانیـشناج  دنزرف  يا  وت  رب  مالـس  ، رگتیاده
شناد راد  هنازخ  يا  وت  رب  مالـس  ، هدـیزگرب ناربمایپ  ثراو  يا  وت  رب  مالـس  ، ناکانهودـنا شیاـشگ  يا  وت  رب  مالـس  ، ناـمیا لـها  ۀـیاپ 
تجح يا  وت  رب  مالـس  ، ادـخ باـتک  هب  ياـیوگ  يا  وت  رب  مالـس  ، ادـخ مکح  هب  هدـننک  توعد  يا  وت  رب  مالـس  ، ادـخ لوسر  نیـشناج 
یتـشک يا  وـت  رب  مالـس  ، شناد هنیجنگ  يا  وـت  رب  مالـس  ، اـهتمعن بحاـص  يا  وـت  رب  مالـس  ، اـهتما رگتیادـه  يا  وـت  رب  مالـس  ، اـهتجح

رب مالس  ، يرابدرب
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دید زا  هکنآ  ، تسا تباث  نیقی  ۀـصرع  رد  شنتخانـش  ،و  راکـشآ دـنمدرخ  يارب  شناهرب  هک  یماما  نآ  ، راظتنا دروم  ماما  ردـپ  يا  وت 
زا سپ  وا  ۀلیـسو  هب  ار  مالـسا  نید  ناـمراگدرورپ  هک  يراوـگرزب  ، تسا ناـهنپ  ناراکدـب  تلود  سرتـسد  زا  ،و  هدیـشوپ ناراـکمتس 

تاکز یتشاد و  اپب  زامن  وت  هک  میالوم  يا  مهد  یم  میهاوگ  نم  ، دروآزاب یگنهک  زا  سپ  ار  نآرق  ،و  دـنادرگ هزاـت  هراـبود  يدوباـن 
يدیتسرپ ،و  يدرک توعد  هدیدنـسپ  ۀـظعوم  تمکح و  اب  ، ادـخ هار  هب  ار  مدرم  ،و  يدومن رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ،و  یتخادرپ

تبسن ار  مترایز  هکنیا  ، تسوا دزن  امش  يارب  هک  یماقم  قح  هب  منک  یم  تساوخرد  ادخ  زا  ، دیسررد گرم  ار  وت  ات  ، هناصلاخ ار  ادخ 
ناوریپ و نارای و  زا  ارم  ،و  دـنک باجتـسم  امـش  رطاخ  هب  ار  میاعد  ،و  دـیامن ینادردـق  امـش  راـنک  رد  مشـشوک  زا  ،و  دریذـپب امـش  هب 
رب ار  دوخ  تروص  فرط  ود  ،و  سوبب ار  حیرض  هاگنآ  داب  وت  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  مالـس و  ،و  دهد رارق  قح  ناتـسود  نایعیش و 

يوس هب  هدـننک  تیادـه  ، یلع نب  نسح  رب  تسرف  دورد  ،و  شتیب لها  دّـمحم و  اـم  ياـقآ  رب  تسرف  دورد  ایادـخ  : وگب راذـگب و  نآ 
يارب ریخ  تیانع و  ناراب  ،و  لوقع هاگیاج  ،و  درخ ۀمـشچرس  ،و  اوقت تمـالع  ،و  تیادـه مچرپ  نآ  ، تهار هب  هدـننک  توعد  ،و  تنید
شناد هکنآ  ، يدیلپ زا  كاپ  ، بّرقم لضاف  ، هتـساریپ موصعم  ، تما رب  هاوگ  ناماما و  ثراو  ،و  دـنپ يایرد  ،و  تمکح ربا  ،و  ناگدـیرفآ

،و يدرک بصن  تا  هلبق  لها  مچرپ  ناونع  هب  ار  وا  يدومن و  ماـهلا  وا  هب  ار  لـطاب  قح و  نیب  يزاسادـج  ،و  يداد ثرا  وا  هب  ار  نآرق 
ۀمه رب  ار  شتّدؤم  يدومن  بجاو  ،و  يدومن نورقم  تتعاط  هب  ار  شتعاط 
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لایخ هاچ  رد  هک  یناسک  ،و  دمآ زاب  تا  یتسرپاتکی  رد  صالخا  یکین  اب  ترـضح  نآ  هک  نانچ  ایادخ.يدومرف  بجاو  تناگدیرفآ 
دورد وا  رب  مراـگدرورپ  يا  وـت  سپ  ، دوـمن تیاـمح  ار  وـت  هب  ناـمیا  لـها  ،و  درک كـاله  دـندوب  هـتفر  ورف  تتاـقولخم  هبوـت  هیبـشت 
بناج زا  وا  هب  ،و  دیآرب ناربمایپ  متاخ  مدج  ۀجرد  هب  تشهب  رد  ،و  ددرگ قحلم  نانتورف  هاگیاج  هب  نآ  ۀلیـسو  هب  هک  يدورد  ، تسرف
ياراد وت  هک  ، نک تیانع  ناوضر  شزرمآ و  ،و  ناـسحا لـضف و  ، دوخ بناـج  زا  شا  یتسود  رد  اـم  هب  و  ناـسرب ، مالـس  ّتیحت و  ، اـم

يا ، هدنز يا  يدبا ، يا  ، یگـشیمه يا  : وگب يدش  غراف  هک  یماگنه  و.روآ  اجب  ترایز  زامن  هاگنآ.يروآ  نت  ناسحا  گرزب و  لضف 
وت زج  يدوبعم  ، هدنز يا  ،و  هدعو تسار  يا  ، نالوسر ةدنزیگنارب  يا  ،و  مغ ةدـنیادز  يا  ، هودـنا لکـشم و  ةدـننک  فرطرب  يا  ، رادـیاپ
هک ، شرتخد رـسمه  نآ  شداماد  ،و  شیومع رـسپ  یلع  شنیـشناج  ،و  دّـمحم تبیبح  ۀلیـسو  هب  میوج  یم  لسوت  تهاـگرد  هب  ، تسین

تـسرف دورد  راوگرزب  ود  ره  رب  سپ  ، ود نآ  هب  ار  زیچ  ره  يادـتبا  تایآ و  لیوأت  يدوشگ  ،و  يدرک متخ  نت  ود  نآ  هب  ار  اـهتعیرش 
هب ، میوج لسوت م  تهاگرد  هب  ،و  ناگتـسیاش ناتـسود و  نآ  هب  دنبای  تاجن  ،و  دنهد یهاوگ  نآ  هب  ناینیـسپ  ناینیـشیپ و  هک  يدورد 

دورد وا  رب  سپ  ، شکاپ نادـنزرف  هعیـش و  ةرابرد  هتفریذـپ  عافـش  نآ  ، نایناهج ناوناب  رورـس  ،و  هتفای هر  ناـیاوشیپ  رداـم  ، ارهز همطاـف 
،و اضق هب  یـضار  نآ  نسح  هب  میوج  یم  لسوت  تهاگرد  هب  ،و  ناراگزور ییاپرپ  ناـنادواج و  یگراومه  هب  هراومه  يدورد  تسرف 

یب ، اوقتاب كاپ  هدـیزگرب  ماما  ود  ، تشهب لـها  ناـناوج  رورـس  ود  ، راـگزیهرپ ، راـکوکین هدیدنـسپ  مولظم  نیـسح  ،و  هزیکاـپ كاـپ و 
هزیکاپ ، بیع
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هتسویپ و يدورد  ، دیامن بورغ  دنک و  عولط  يدیشروخ  هک  ات  ، تسرف دورد  راوگرزب  ود  نآ  رب  سپ  ، هدش هتشک  ، هدیشک متس  ، دیهش
یلع نب  دّمحم  هب  ناراکمتس و  میب  زا  روتسم  ، ناگدننک تدابع  رورس  نیسحلا  نب  یلع  هب  میوج  یم  لسوت  تهاگرد  هب  ،و  یپرد یپ 

ات ، راوگرزب ود  نآ  رب  تسرف  دورد  سپ  ، اهیکیرات غارچ  ود  ،و  تاکرب دـیلک  ود  ، رورـس ود  ، اوشیپ ود  ،و  كانبات رون  كاپ و  نآ  ، رقابلا
نآ دّـمحم  نب  رفعج  هب  میوج  یم  لـسوت  تهاـگرد  هب  دـیآرب و  بش  زور و  اـت  يدورد  ، يزور دوش  نشور  ،و  یبش ددرگ  کـیرات 
ود ، اوشیپ ود  ، هاوخریخ نیشناج  ،و  شداهن رد  هتسیاش  ةدنب  نآ  رفعج  نب  یسوم  هب  ،و  قح شناد  هب  يایوگ  ،و  ادخ يوس  زا  يوگتسار 

،و یکلم دیامن  حیبست  ار  وت  ات  ، تسرف دورد  نانآ  رب  سپ  ، هدننک تیافک  ود  ، هفیظو ةدننک  لماک  ود  ، هتفای تیاده  ود  ، هدـننک تیادـه 
یلع هب  میوج  یم  لسوت  تهاگرد  هب  ،و  دوشن هابت  ،و  ددرگن یناف  ،و  دوش نوزفا  دـبای و  امن  هک  يدورد  ، یکلف وت  يارب  دـنک  تکرح 
دهد ینـشور  ات  ، تسرف دورد  نانآ  رب  سپ  ، هدیزگرب ود  كاپ  ود  ، ماما ود  ، هدیدنـسپ سفن  نآ  یلع  نب  دّمحم  هب  ،و  اضرلا یـسوم  نب 

تهاگرد هب  ،و  درب الاب  تشهب  ياج  نیرتدـنلب  رد  ، تناوضر يوس  هب  ار  راوگرزب  ود  نآ  هک  يدورد  ، يدورد دـبای  ماود  ،و  يدادـماب
بیاصم هب  هدومزآ  ،و  تناگدـنب راک  هب  هدـننک  مایق  ود  ، اـمنهار نآ  یلع  نب  نسح  ،و  رگتیادـه دّـمحم  نب  یلع  هب  میوج  یم  لـسوت 

باوث ربارب  ،و  نارباـص شاداـپ  ياـتمه  ، تسرف دورد  راوگرزب  ود  نآ  رب  سپ  ، نوگاـنوگ ياهینمـشد  رد  هشیپربص  ود  ،و  زیگنا ساره 
ياوشیپ هب  ، راگدرورپ يا  میوج  یم  لـسوت  تهاـگرد  هب  ،و  دزاـس هداـمآ  ماـما  ود  نآ  يارب  ار  ماـقم  يدـنلب  هک  يدورد  ، ناراگتـسر

رون ،و  هتفای تداهش  دهاش و  ،و  دوعوم زور  نآ  ، نامنامز ققحم  نامیا و 
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ددع هب  تسرف  دورد  وا  رب  سپ  ، یتخبـشوخ هب  هتفای  يزوریپ  ،و  اهلد رد  میب  نداهن  اب  ، هدش يرای  ، رت هدنبات  ییانـشور  ،و  رت هدنـشخرد 
ار نآ  وت  باتک  دراد و  هطاحا  نآ  هب  تشناد  هچنآ  ددـع  ،و  اهکرک اـهوم و  ددـع  هب  ،و  اـهگیر ءزجءزج  ،و  ناـتخرد ياـهگرب  ،و  هویم
،و رادهگن شتعاط  رب  ار  ام  نک و  روشحم  وا  هورگ  رد  ار  ام  ایادخ.دنروخ  طبغ  نآ  هب  ناینیسپ  ناینیشیپ و  هک  يدورد  ، درامـش یمرب 
زا ، راگدرورپ يا  ار  ام  نک و  زوریپ  نامنانمـشد  هب  ار  ام  شتکوش  هب  ،و  رادـب یمارگ  ار  ام  شتیالو  هب  ،و  رادـب نامظوفحم  شتلود  هب 

تـصرف تناگدـیرفآ  ندرک  هارمگ  يارب  وـت  زا  نوـعلم  شکرـس  سیلبا  ایادـخ.نانابرهم  نـیرت  ناـبرهم  يا  ، هد رارق  ناگدـننک  هبوـت 
وا ةراـبرد  شیپ  زا  هک  تملع  يور  زا  وت  ، تساوخ تلهم  ، تناگدـنب هار  زا  ندرب  ردـب  يارب  وـت  زا  ،و  يداد شتـصرف  وـت  ،و  تساوـخ

يوس هب  ناگدننک  توعد  ،و  هتشگ هوبنا  شنایرگشل  ،و  هتفای ینوزف  شهاپس  ،و  هدرک هنایشآ  وا  قیقحت  هب  ، يداد شتلهم  دوب  هتـشذگ 
فرحنم شهاگیاج  زا  ار  اهتیعقاو  دندومن و  دساف  ار  تنییآ  ،و  دندرک هارمگ  ار  تناگدنب  هجیتن  رد  ، هدـش شخپ  نیمز  فارطا  رد  وا 

مه زا  شداینب و  نتسکش  مهرد  هک  یلاحرد  شکرـس ، ياه  هتـسد  دنداد  رارق  ،و  دندرک هدنکارپ  هورگ  هورگ  ار  تناگدنب  ،و  دندرک
تناگدنب ،و  امرف كاپ  شتافالتخا  اهتعدب و  زا  ار  اهروشک  ،و  نک دوبان  ار  نایرگشل  نادنزرف و  سپ  ، يداد هدعو  ار  شنأش  ندیـشاپ 

ار تنید  ،و  نارتسگب ار  تتلادـع  ،و  هد رارق  نانآ  هیلع  ار  راگزور  ياوراـن  شدرگ  ،و  نک تحار  وا  طـلغ  ياهـشجنس  اهـشور و  زا  ار 
،و امرف راذگاو  تیایلوا  وا  هب  ار  شناتسود  سیلبا و  ياهنیمزرـس  ،و  نک ناوتان  ار  تنانمـشد  ،و  زاس دنمورین  ار  تیایلوا  ،و  نک نایامن 

تکاندرد باذع  زا  نانآ  هب  ،و  نک يدبا  خزود  رد  ار  شناوریپ  سیلبا و 

ص:791

 ( ناسآ شراگن  نانجلا (  حیتافم  دیدج  www.Ghaemiyeh.comبختنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1215زکرم  هحفص 879 

http://www.ghaemiyeh.com


رارق نانآ  رب  هتـشامگ  هدـننک و  شدرگ  ، ار تعیبط  تشز  رظانم  ،و  شنیرفآ سحن  زکارم  رد  هتـشاذگ  تعیدو  هب  ياـهتنعل  ،و  ناـشچب
ام هب  ، ترخآ ایند و  ایند  رد  اراگدرورپ  ، دشاب هتشاد  نایرج  نانآ  رب  ، نیسپ تشاچ و  ره  ،و  ماش حبـص و  ره  اهتنعل  نآ  هک  یلاحرد  ، هد

.نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  ، رادب هاگن  شتآ  ۀجنکش  زا  تا  نابرهم  هب  ار  ام  ،و  نک تیانع  هنسح 

، نک اعد  یهاوخ  تناردارب  دوخ و  يارب  هچنآ  هب  هاگنآ 

([ هجرف هللا  لجع  يدهم  ترضح  ردام  ) نوتاخ سجرن  ترضح  ترایز  ]

مالّـسلا هیلع  يرگـسع  ماما  نامیالوم  حیرـض  تشپ  شربق  هک  ، ار مالّـسلا  مهیلع  مئاق  ماما  راوگرزب  ردام  ، ترخآ ایند و  ۀـکلم  سپس 
رب مالس  ، نیما يوگتسار  نآ  ( شنادناخ وا و  رب  ادخ  دورد  ) ادخ لوسر  رب  مالـس  : وگب وناب  گرزب  نآ  ترایز  رد  ،و  نک ترایز  تسا 
هب رادراب  ،و  اناد رایسب  ياورنامرف  رارسا  نمأم  ،و  ماما ردام  رب  مالـس  ، كرابم ياهتّجح  ، كاپ نایاوشیپ  رب  مالـس  نانمؤم  ریما  نامیالوم 
يا وت  رب  مالـس  ، یـسیع نارای  رتخد  ،و  یـسوم ردام  دـننامه  يا  وت  رب  مالـس  هدیدنـسپ  هقیّدـص  يا  وت  رب  مالـس  ، تاقولخم نیرتفیرش 

لـیجنا و رد  هدـش  فـصو  يا  وـت  رب  مالـس  ، هدیدنـسپ يوناـب  يا  قـح و  ياـضق  هـب  دنــسرخ  يا  وـت  رب  مالــس  ، بـیع یب  راـکزیهرپ 
راگدرورپ رارسا  نمأم  يا  ،و  دش دنمقالع  وا  اب  دنویپ  رد  نالوسر  رورس  دّمحم  هک  یسک  يا  ،و  نیما هّللا  حور  زا  هدش  يراگتـساوخ 

یم یهاوگ.تا  هزیکاپ  مسج  حور و  رب  وت و  رب  مالس  ، تدنزرف رـسمه و  رب  وت و  رب  مالـس  ، وت ّيراوح  ناردپ  وت و  رب  مالـس  ، نایناهج
وت هک  مهد 
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زار يدرک و  ربص  ادخ  ةراب  رد  ،و  يدیـشوک ادـخ  يدونـشخ  ۀـصرع  رد  ،و  ار تناما  يدومن  ادا  ،و  يدرک تلافک  وکین  نامز  ماما  زا 
لوسر نادنزرف  اب  دنویپ  هب  تبسن  ،و  يدیـشوک تخـس  ادخ  تّجح  يرادهگن  رد  ،و  يدش رادراب  ار  ادخ  ّیلو  ،و  یتشاد هاگن  ار  ادخ 

ناـنآ رب  اـنیب و  ناـشراک  هب  ،و  فرتعم ناـشماقم  هب  ،و  نمؤم ناشقدـص  هب  ،و  فراـع ناـشّقح  هب  هک  یلاـحرد  ، يدـیزرو تبغر  ادـخ 
تراـک زا  ییاـنیب  ۀـیاپ  رب  اـیند  زا  وـت  هک  مهد  یم  یهاوـگ  ،و  يداد حـیجرت  نارگید  تـّبحم  رب  ار  ناـنآ  تـبّحم  ،و  يدوـب راوـخمغ 
دونـشخ وت  زا  ادخ  ، هزیکاپ ، بیع یب  ، راگزیهرپ ، هدیدنـسپ ، قح ياضق  هب  یـضار  ، يدومن ادتقا  ناگتـسیاش  هب  هک  یلاحرد  ، یتشذـگرد

وت هب  ،و  دومن راوازس  هچنآ  هب  ، درک اهیبوخ  همه  راوازس  ار  وت  وا  ، دنادرگ وت  يادان  هاگیاج و  ار  تشهب  ،و  دیامن دونشخ  ار  وت  ،و  دشاب
دنمدوـس اراوـگ و  وـت  رب  ، دیـشخب وـت  هب  هک  ار  یتـمارک  نآ  ادـخ  ، دوـمن زاـین  یب  ار  وـت  نآ  ببـس  هـب  هـک  هـچنآ  ، تفارـش زا  دیـشخب 

: ییوگ یم  هدرک و  الاب  ار  دوخ  رس  هاگنآ.دنادرگ 

لکوت تا  يرابدرب  شزرمآ و  رب  ،و  مدـش لّسوتم  وت  يوس  هب  تیایلوا  هب  ،و  متـساوخ ار  تا  يدونـشخ  ،و  مدرک داـمتعا  وت  هب  ایادـخ 
ۀلیـسو هب  ارم  و  تسرف ، دورد  دّـمحم  نادـناخ  دّـمحم و  رب  سپ  ، مدـش هدـنهانپ  وت  ّیلو  رداـم  ربـق  هب  ،و  مدـمآ وـت  هاـنپ  رد  ،و  مدوـمن
مبیصن ار  شا  يراوج  مه  ،و  نکم ممورحم  شدنزرف  تعافـش  شتعافـش و  زا  ،و  رادب تباث  شا  یتسود  رب  ،و  شخب تعفنم  شترایز 
ناماما ۀلیـسو  هب  تیوس  هب  ایادـخ.يدومن  مّقفوم  شدوخ  شدـنزرف و  ترایز  هب  هک  نانچ  ، شدـنزرف اب  وا و  اب  اـمن  مروشحم  ،و  اـمرف
نادناخ دّمحم و  رب  مهاوخ  یم  وت  زا  میوج  یم  وت  بناج  هب  لسوت  سی  هط و  نادناخ  زا  تنمیم  اب  ياهتّجح  هب  ، منک یم  هجوت  كاپ 

نانامداش ، ناراگتسر ، ناگتفرگ مارآ  زا  ارم  یهد  رارق  ،و  یتسرف دورد  وا  كاپ 
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،و هتفریذـپ ار  ناشیعـس  هک  ناـنآ  زا  ارم  هد  رارق  ،و  دـنوش یمن  نیگهودـنا  زگره  تسین و  ناـنآ  رب  یمیب  چـیه  هـک  ، ناگدـنریگ هدژم 
رب ، دّـمحم نادـناخ  دّـمحم و  قح  هب  ایادـخ.هداد  نیمیا  ار  ناشـسرت  ،و  هتخاـس فرط  رب  ار  ناـشیراتفرگ  ،و  هدومن ناـسآ  ار  ناـشراک 
هب تشگرب  ،و  هدـم رارق  راوـگرزب  يوناـب  نیا  تراـیز  زا  نم  راـب  نیرخآ  ار  تراـیز  نیا  ،و  تـسرف دورد  دّـمحم  نادـناخ  دّـمحم و 

شدوخ شدنزرف و  تعافـش  رد  ،و  شهورگ رد  امن  مروشحم  ، یناریمب ارم  هک  یماگنه  امرف و  مبیـصن  یتشاد  ما  هدـنز  ات  ار  شترایز 
هب ار  ام  رادـهگن  ،و  نک تیانع  یبوخ  ترخآ  ایند و  رد  ام  هب  ،و  زرمایب ار  نامیا  اب  نانز  نادرم و  مردام و  ردـپ و  ارم و  ،و  امرف مدراو 

.داب امش  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  مالس و  ، منارورس يا  ، خزود باذع  زا  تتمحر 

هک یـسک  يارب  ، تشاد هضرع  بانج  نآ  تمدخ  ماّحـش  دیز  هک  یتقو  : هدـش تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  : دـیوگ ّفلؤم 
هدرک ترایز  ار  هلآ  هیلع و  هّللا و  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  تسا  نیا  دننام  : دومرف ؟ تسا یباوث  هچ  ، دنک ترایز  ار  ناماما  امـش  زا  یکی 

هعاطلا بجاو  ماما  هک  ره  : هدش لقن  نومضم  نیا  هب  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  یتیاور  هک  ، میتشون هتشذگ  تاحفص  رد  ام.دشاب 
، دوش یم  هتشون  هرمع  جح و  باوث  وا  يارب  ، دروآ اجب  شربق  رانک  زامن  تعکر  راهچ  ،و  دنک ترایز  ار 

([ مالسلا هیلع  داوج  ماما  رتخد  ) همیکح بانج  ترایز  ]

حیرـض هب  لـصتم  ، اـپ نییاـپ  شربق  هک  ، ار مالّـسلا  هیلع  یقت  دّـمحم  ماـما  رتخد  همیکح  باـنج  لـیاضف  « نیرئازلا هیدـه   » باـتک رد  و 
گرزب يوناب  نآ  يارب  ، یترایز ياهباتک  رد  ، تسوا يارب  هک  ییالاو  هبترم  اب  میتفگ  میدرک و  لـقن  تسا  مالّـسلا  اـمهیلع  نیّیرگـسع 

ار وا  ای  ، دننک ترایز  هدش  لقن  مالّسلا  امهیلع  ناماما  دالوا  ترایز  رد  هک  یتالمج  هب  ار  وا  تسا  هتسیاش  نیاربانب  هدشن  رکذ  یترایز 
هدـش دراو  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  رتخد  همطاف  ترـضح  شا  همّرکم  ۀّـمع  ترایز  رد  هک  تالمج  نیا  هب  دـنیامن  تراـیز  زا 

: ییوگ یم  یتسیا و  یم  هلبق  فرط  هب  هک  ، تسا تروص  نیا  هب  نآ  ،و  تسا

مالس ، ادخ تسود  میهاربا  رب  مالس  ، ادخ ربمایپ  حون  رب  مالس  ، ادخ ةدیزگرب  مدآ  رب  مالس 
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يا وت  رب  مالـس  ، ادـخ قلخ  نیرتهب  يا  وت  رب  مالـس  ، ادـخ لوسر  يا  وت  رب  مالـس  ، ادـخ حور  یـسیع  رب  مالـس  ، ادـخ نخـسمه  یـسوم 
لوسر نیـشناج  ، بلاط یبا  نب  یلع  نانمؤم  ریما  يا  وت  رب  مالـس  ، ناربمایپ متاـخ  هّللا  دـبع  نب  دّـمحم  يا  وت  رب  مالـس  ، ادـخ ةدـیزگرب 

تـشهب لها  ناناوج  رورـس  ود  ،و  تمحر ربمایپ  ةدازدنزرف  ود  يا  امـش  رب  مالـس  ، نایناهج ناوناب  رورـس  همطاف  يا  وت  رب  مالـس  ، ادخ
زا سپ  شناد  ةدنفاکـش  ، یلع نب  دّمحم  يا  وت  رب  مالـس  ، ناگدـننیب مشچ  رون  ،و  ناگدنتـسرپ ياقآ  ، نیـسحلا نب  یلع  يا  وت  رب  مالس 
يا وت  رب  مالس  ، هزیکاپ كاپ و  يا  ، رفعج نب  یسوم  يا  وت  رب  مالس  نیما  راکوکین و  يوگتـسار  ، دمحم نب  رفعج  يا  وت  رب  مالـس  ، یبن

نیما هاوخریخ  يا  ، یقن دمحم  نب  یلع  يا  وت  رب  مالس  ، یقت یلع  نب  دمحم  يا  وت  رب  مالـس  ، هدیدنـسپ ماما  يا  ، اضرلا یـسوم  نب  یلع 
نیشناج ،و  تا هدنیامن  ةدنیامن  تغارچ و  ترون و  رب  تسرف  دورد  ایادخ  ، وا زا  دعب  نیشناج  رب  مالـس  ، یلع نب  نسح  يا  وت  رب  مالس 

يا وت  رب  مالـس  ، هجیدخ همطاف و  رتخد  يا  وت  رب  مالـس  ادـخ  لوسر  رتخد  يا  وت  رب  مالـس  ، تناگدـنب رب  تتّجح  ،و  تربمایپ نیـشناج 
وت رب  مالس  ، ادخ ّیلو  رهاوخ  يا  وت  رب  مالس  ، ادخ ّیلو  رتخد  يا  وت  رب  مالس  ، نیسح نسح و  رتخد  يا  وت  رب  مالـس  ، نانمؤم ریما  رتخد 

ّیلع نب  دمحم  رتخد  يا  وت  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  مالس و  ، ادخ ّیلو  ۀّمع  يا 
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هب دـنک  دراو  ،و  دـیامن روشحم  امـش  هورگ  رد  ار  اـم  ،و  دـنک رارقرب  ییانـشآ  تشهب  رد  امـش  نم و  نیب  ادـخ  ، وت رب  مالـس  ، راـکزیهرپ
ةراب رد  هک  مهاوخ  یم  ادخ  زا  ، داب امـش  رب  ادخ  دورد  ، دیامن باریـس  بلاط  یبا  نب  یلع  تسد  زا  ناتّدج  ماج  اب  ،و  ناتربمایپ ضوح 

،و دروآ درگ  شنادـناخ ) وا  رب  ادـخ  دورد  ) دّـمحم ناتّدـج  هورگ  رد  ار  امـش  ام و  ،و  دـنایامنب ام  هب  ار  شیاـشگ  یلاحـشوخ و  ، اـمش
میلست ،و  ناتنانمشد زا  يرازیب  ،و  امـش یتسود  هب  ، میوج یم  یکیدزن  ادخ  هب  ، تساناوت یتسرپرـس  وا  هک  ، دریگن ام  زا  ار  امـش  تفرعم 

نآ هـب  ،و  هدروآ ار  نآ  دــمحم  هـچنآ  هـب  نـیقی  ساــسارب  ،و  ّربـکت راــکنا و  نودــب  ، نآ هـب  يدونــشخ  یلاــح  رد  ، ادــخ هـب  ندوـب 
همیکح يا  ، مترخآ يارس  وت و  يدونشخ  راتساوخ  ایادخ و  ، نم ياقآ  يا  ار  وت  ياضر  نآ  ۀلیسو  هب  مبلط  یم  هک  یلاحرد  ، مدونـشخ

متخ ار  ماجنارـس  مهاوخ  یم  وت  زا  ایادـخ.تسا  دـنلب  تاماقم  زا  یماقم  ادـخ  دزن  ار  وت  هک  یتسرد  هب  ، تشهب رد  میارب  نک  تعافش 
نامیاعد ایادخ  ، گرزب يالاو  يادـخ  هب  زج  تسین  ییورین  شبنج و  ،و  يریگن زاب  نم  زا  منآ  رد  هک  ار  هچنآ  ،و  یتخبـشوخ هب  ینک 

نابرهم يا  ، شنادناخ یگمه  دمحم و  رب  لماک  مالس  دورد و  ،و  ریذپب ام  زا  تتیفاع  تمحر و  تّزع و  مرک و  هب  ،و  نک باجتـسم  ار 
.نانابرهم نیرت 

[ مالسلا هیلع  یقنلا  یلع  ماما  نادنزرف  دمحم  دیس  نیسح و  دیس  تلالج  هب  هراشا  ]

نیسح اهنآ  هلمج  زا  هک  ، تسا ماظع  تاداس  زا  يا  هّدع  روبق  مالّـسلا  امهیلع  نییرگـسع  ربق  رانک  رد  هک  تسا  فورعم  : دیوگ فلؤم 
لیلج يدّیـس  هک  تسا  نآ  دسر  یم  مرظن  هب  هچنآ  یلو  ، مدـشن هاگآ  نیـسح  لاح  رب  نم  تسا و  مالّـسلا  هیلع  يداه  ترـضح  رـسپ 
نیسح شردارب  مالّسلا و  هیلع  يرگسع  ترضح  ام  يالوم  زا  هک  دوش  یم  هدافتسا  تایاور  یضعب  زا  اریز  ، هدوب نأشلا  میظع  ردقلا و 
هیبشت مالّـسلا  امهیلع  نیـسح  نسح و  تمحر  ربمایپ  طبـس  ود  ، ناشّدج ود  هب  ار  ردارب  ود  نیا  ،و  دندرک یم  نیطبـس  هب  ریبعت  یلع  نب 

رد ،و  دندرک یم 
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ثّدحم هیقف  دیـس  ۀتـشون  « ایلوالا هرجـش  » باتک رد.دوب  نیـسح  يادص  هب  هیبش  تّجح  ترـضح  يادـص  هک  ، تسا ّبیطلا  وبا  تیاور 
نادـهاز و زا  ترـضح  نآ  دـنزرف  نیـسح  هک  ، تسا مالّـسلا  هیلع  يداه  ترـضح  دالوا  رکذ  رد  ، يدزی یناکدرا  دـمحا  دّیـس  میکح 
رب تلـالد  هک  دـبایب  ار  يزیچ  ، دـش رکذ  هچنآ  زا  ریغ  ، رهاـم رگوجتـسج  دـیاش  تشاد و  فارتـعا  شردارب  تماـما  هب  ،و  دوـب نادـباع 

یلزنم کی  ، دـلب هیرق  یکیدزن  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  يداـه  ترـضح  دـنزرف  ، دّـمحم دیـس  هداز  ماـما  نینچمه  ،و  دـنک نیـسح  تلـالج 
اهرذـن و دـنوش و  یم  فّرـشم  شتراـیز  هب  مدرم  موـمع  ، فورعم تاـمارک  زورب  ماـقم و  تلـالج  هب  روهـشم و  تسا  يرازم  ، هرماـس

رایـسب تامارک  ، دنرب یم  باسح  دنراد و  میب  وا  زا  دودح  نآ  بارعا  یمامت  دنبلط و  یم  تاجاح  ،و  دنرب یم  اجنآ  هب  رایـسب  يایاده 
ماقم تیحالـص  تیلباق و  هک  تسا  سب  باـنج  نآ  تلـالج  رد  تسین و  شرکذ  ياـج  رـصتخم  نیا  هک  هدـش  لـقن  راوگرزب  نآ  زا 

كاـچ ناـبیرگ  وا  گرم  رد  مالّـسلا  هیلع  يرگـسع  ترـضح  ،و  دوب مالّـسلا  هیلع  يداـه  ترـضح  رتـگرزب  دـنزرف  تشاد و  تماـما 
هدرک شـشوک  شکرابم  حیرـض  هعقب و  ریمعت  رد  هتـشاد و  راوگرزب  نآ  ترایز  هب  یمیظع  داـقتعا  يرون  مالـسالا  هقث  اـم  خیـش  ! دز

: تسا نینچ  هتشون  شفیرش  حیرض  رب  هک  يا  هبیتک  تروص  تسا و 

الاو یتلزنم  میظع و  ینأش  ار  يو  تسا  ( وا رب  دورد  ) يداه ّیلع  نسحلا  یبا  ماما  دنزرف  دمحم  رفعج  یبا  راوگرزب  دّیـس  هاگمارآ  نیا 
یبا شردارب  تماما  رب  ، وا ردـپ  ، تفر ایند  زا  هک  یناـمز  ، دـشاب یم  ماـما  ( وا رب  دورد  ) شردـپ زا  سپ  وا  هدرک  یم  ناـمگ  هعیـش  ، تسا

ار وا  شردپ  ، درک هزات  وت  هرابرد  ار  شروتسد  هک  ، نک هزات  يرکـش  ادخ  يارب  : دومرف وا  هب  درک و  حیرـصت  ( وا رب  دورد  ) ّیکز دمحم 
میمـصت هاگ  نآ  ، دیـسر ردپ  روضح  هب  ارّماس  رد  دش  دنمورب  یناوج  هکنیا  زا  سپ  وا  تشاذگ و  هنیدم  رد  ، دوب كدوک  هک  یلاحرد 

نامه رد  شهاگترایز  ،و  تفر ایند  زا  دش و  رامیب  دیسر  ارماس  یگنسرف  هن  رد  « دلب » هقطنم هب  هک  ینامز  ، تفرگ زاجح  هب  تشگزاب  هب 
مه یـسوم  : دومرف دنتفرگ  بیع  وا  رب  هک  یناسک  خـساپ  رد  ،و  درک كاچ  نابیرگ  وا  يارب  دـمحم  وبا  تفای  تافو  هک  نیمه  تساج 

.دوب ود  هاجنپ و  تسیود و  دودح  رد  شتافو  لاس  ،و  دز كاچ  نابیرگ  نوراه  شردارب  يارب 

[ مالسلا امهیلع  نییرگسع  عادو  رد  ]

نوچ تروص  ره  رد 
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مالس امش  رب  ناتمراپس و  یم  ادخ  هب  ادخ  هدنیامن  ود  يا  وت  رب  مالس  وگب : تسیاب و  رهطم  ربق  دزن  ، ینک عادو  ار  نیّیرگسع  یتساوخ 
ناـهاوگ هورگ  رد  ار  اـم  ایادـخ  ، مـیدروآ ناـمیا  دـیدرک  ییاـمنهار  نآ  رب  ،و  دـیدروآ امــش  هـچنآ  ،و  ربماـیپ ادـخ و  هـب  ، مناـسر یم 

: تشگزاب ،و  هدم رارق  راوگرزب  ود  نیا  زا  نم  ترایز  نیرخآ  ار  ترایز  نیا  ایادخ.سیونب 

يا امرف  مروشحم  راوگرزب  ود  نیا  لـسن  زا  تجح  مئاـق  ترـضح  ناـشکاپ و  ناردـپ  ماـما و  ود  نیا  اـب  ،و  نک مبیـصن  ار  ناـشترایز 
.نانابرهم نیرت  نابرهم 

دابعلا و یلع  هّللا  هجح  ترایز  تیفیک  رهطم و  بادرس  بادآ  رد  : مود ماقم 

هراشا

تسا ( هئابآ یلع  هیلع و  هّللا  تاولص  ) نامزلا بحاص  نسحلا  نب  هجح  ترضح  يدهملا  مامالا  دالبلا و  یف  هّللا  هیقب 

بادرـس هک  تسا  نیا  بلطم  نآ  میدرک و  لـقن  « هّیحت » باـتک زا  «، هیّدـه » باـتک رد  هک  ، مهد یم  یهاـگآ  یبلطم  رب  عورـش  زا  شیپ 
هّبق و نحـص و  نتخاس  ،و  دـیدج يانب  زا  شیپ  ینعی  ، میدـق رد  بادرـس  نآ  هب  دورو  هار  ،و  دوب ناراوگرزب  نا  ۀـناخ  رد  لخاد  رّهطم 

یکیرات ینالوط  نالاد  ، دـنتفر یم  نییاپ  اجنآ  زا  ، دـشاب قاور  رد  نآلا  دـیاش  ،و  دوب نوتاخ  سجرن  ربق  هب  کیدزن  ، رـس تشپ  زا  ، مرح
نحص هب  يا  هرجنپ  هلبق  فرط  زا  ،و  هدش يراک  هنیآ  نونکا  هک  ، دندیسر یم  تبیغ  بادرس  رد  هب  دنتـشذگ  یم  اجنا  زا  نوچ  ، تشاد

یبارحم تروص  هب  ار  نآ  راوید  يراک  یـشاک  ياج  نونکا  هک  ، دش یم  زاب  بادرـس  نیا  طسو  زا  رد  نآ  ،و  دوش یم  زاب  نیّیرکـسع 
ترایز زا  دـعب  « رازم » باتک رد  لوا  دیهـش  اذـل  ، دـش یم  ماـجنا  مرح  کـی  زا  مالّـسلا  مهیلع  ماـما  هس  نیا  لاـمعا  همه  ،و  دـنا هتخاـس 

شیپ يدنا  لاس و  دص  کی  دودح  رد.ار  نوتاخ  سجرن  ترایز  نآ  زا  سپ  هدرک  رکذ  ار  بادرس  ترایز  مالّسلا  امهیلع  نییرگسع 
اب تسا  دوجوم  نونکا  هک  یتروص  هب  ار  مالّـسلا  امهیلع  ماما  ود  نآ  نحـص  ، یلبند ناخ  دـمحا  ، دّدـسم ناـسنا  ،و  دـیؤم نمؤم  ، نیا زا 

ناویا و ،و  هناگادج ینحـص  ، رّهطم بادرـس  يارب  ،و  تخاس يا  هیلاع  ۀـّبق  هضور و  نآ  يارب  ،و  درک ادـج  فازگ  یغلبم  ندرک  هنیزه 
هار

ص:798

 ( ناسآ شراگن  نانجلا (  حیتافم  دیدج  www.Ghaemiyeh.comبختنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1215زکرم  هحفص 886 

http://www.ghaemiyeh.com


هب بادرس  رد  اه و  هلپ  هّیلوا و  هار  ،و  دوش یم  هدید  نآلا  هک  یلکش  هب  ، درک انب  نانز  يارب  ، ادج یبادرـس  زیلهد و  لقتـسم و  يا  هّلپ  و 
زا یتمـسق  هاـگیاج  یلو  ، تسا هدـنامن  هدراو  بادآ  زا  یـضعب  ندروآ  اـجب  يارب  ییاـج  ،و  تسین اـهنآ  زا  یناـشن  ،و  دـش هتـسب  یّلک 

ساسارب میوگب  دیاب  سپ  لوخد  نذا  ندناوخ  ،و  دورو هزاجا  تساوخرد  اما.هدرکن  يرییغت  تسا  فیرـش  بادرـس  لصا  هک  ، ترایز
هدـش مسر  اجنا  زا  یماـما  ره  فیرـش  مرح  هب  دورو  هک  يرد  ره  زا  هک  هلئـسم  نیا  رب  اـملع  حیرـصت  تاراـیز و  ماـمت  رد  ییوج  یپ 

.دش دراو  نذا  نودب  دیابن  مرتحم  مرح  نآ  رد  درک و  تیاعر  دیاب  ار  لوخد  نذا  ندناوخ 

[ نیسای لآ  هب  فورعم  ترایز  ]

دهاوخ نیا  زا  سپ  هک  تسا  یترایز  نامه  ، رّهطم بادرـس  هژیو  لوخد  نذا  هک  نادب  ، منک یم  ترایز  تیفیک  نایب  هب  عورـش  نونکا 
رد رانک  رد  ، ار ترایز  نآ  دیاب  ،و  دوش یم  هتفرگ  لوخد  نذا  نآ  نایاپ  رد  و.تسا   « هّللا هفیلخ  ای  کیلع  مالّـسلا  » نآ يادـتبا  دـمآ و 

لقن یمیدـق  يا  هخـسن  زا  یــسلجم  ۀـمّالع  ، رگید یلوـخد  نذا  مـیدرک و  لـقن  تاراـیز  باـب  زا  مود  نـتفر  نییاـپ  زا  شیپ  ، بادرس
: تسا تارابع  نیا  نآ  لوا  هک  : هدومرف

ۀحفـص 490]و ] نک عوجر  اجنآ  هب  ، میدرک لقن  ماع  لوخد  نذا  زا  سپ  ار  نآ  زین  ام  هک  « اهتفّرـش هوقع  اهترّهط و  هعقب  هذه  ّنا  ّمهّللا  »
ترایز دـنا  هداد  لـمعلا  روتـسد  دوخ  هچنآ  هب  ار  ترـضح  ،و  وش رّهطم  بادرـس  دراو  نآ  زا  سپ  ، بلطب لوخد  نذا  تـالمج  نآ  هب 

يوس هب  ، هسّدـقم هیحان  زا  هک  هدرک  تیاور  « جاجتحا » فیرـش باـتک  رد  یـسربط  بلاـط  یبا  نب  دـمحا  لـیلج  خیـش  هک  ناـنچ  نک ،
: تفای رودص  فرش  نومضم  نیا  ، دوب هدیسرپ  ترضح  نآ  زا  هک  یلئاسم  باوج  زا  سپ  يریمح  دّمحم 

تسا یتمکح  ، دیریذپ یم  شیایلوا  زا  هن  ،و  دینک یم  لقعت  ار  شنامرف  هن  ، تسا یگشیمه  شتمحر  رایسب و  شتمحر  هک  ادخ  مان  هب 
كرابت و يادخ  يوس  هب  ام  ۀلیـسو  هب  دیتساوخ  هاگره.ادخ  ۀتـسیاش  ناگدـنب  رب  ام و  رب  مالـس  ، دـهدن ناشدوس  اهنداد  میب  یلو  ، اسر

: تسا هدومرف  یلاعت  يادخ  هک  نانچ  دییوگب  سپ  ، دینک هجوت  ام  يوس  هب  یلاعت و 

ادخ باب  يا  وت  رب  مالس  ، شتایآ هب  هاگآ  ،و  ادخ يوس  هب  هدننک  توعد  يا  وت  رب  مالس  ، سی نادناخ  رب  مالس 
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وت رب  مالس  ، شا هدارا  يوس  هب  امنهار  ،و  ادخ تّجح  يا  وت  رب  مالـس  ، شّقح روای  ادخ و  ۀفیلخ  يا  وت  رب  مالـس  ، شنید رادمتـسایس  و 
رد ادـخ  ةدـنام  اجب  يا  وت  رب  مالـس  ، زور بش و  تاـعاس  ماـمت  رد  وت  رب  مالـس  ، شا هدننکریـسفت  ادـخ و  باـتک  ةدـننک  توـالت  يا 

مالس ، دومن تنامـض  ار  نآ  هک  ادخ  ةدعو  يا  وت  رب  مالـس  ، درک شمکحم  تفرگرب و  ار  نآ  هک  ادخ  نامیپ  يا  وت  رب  مالـس  ، شنیمز
یم رب  هـک  یماـگنه  وـت  رب  مالـس  ، غورد یب  ةدـعو  ،و  هدرتـسگ تـمحر  سرداـیرف و  ،و  زیررـس شناد  هتـشارفارب و  مـچرپ  يا  وـت  رب 

یناوخ یم  زامن  هک  یماگنه  وت  رب  مالس  ، ینک یم  نایب  یناوخ و  یم  هک  یتقو  وت  رب  مالس  ، ینیـشن یم  هک  ینامز  وت  رب  مالـس  ، يزیخ
وت رب  مالس  ییوگ  یم  ریبکت  لیلهت و  هک  یتقو  وت  رب  مالس  ، ییامن یم  دوجس  عوکر و  هک  ینامز  وت  رب  مالس  ، يروآ یم  اجب  تونق  و 
یم هک  یماـگنه  بش  رد  وـت  رب  مالـس  ، ینک یم  ماـش  حبـص و  هک  یناـمز  وـت  رب  مالـس  ، ییاـمن یم  رافغتـسا  ساپـس و  هک  یماـگنه 
ۀمه هب  وت  رب  مالس  ، هدش وزرآ  هداهن  شیپ  يا  وت  رب  مالس  ، نیما ياوشیپ  يا  وت  رب  مالس  ، دوش یم  راکشآ  هک  یتقو  زور  رد  ،و  دناشوپ

هدنب و دمحم  ،و  درادن یکیرش  تسا و  هناگی  ، تسین ادخ  زج  يدوبعم  مهد  یم  یهاوگ  هک  ، میالوم يا  مریگ  یم  هاوگ  ار  وت  ، اهمالس
نیسح و نسح و  نانمؤم و  ریما  یلع  هکنیا  رب  ، میالوم يا  مریگ  یم  هاوگ  ار  وت  تسین و  شتیب  لها  وا و  زج  یبوبحم  ، تسوا ةداتسرف 

،و رفعج نب  یسوم  دمحم و  نب  رفعج  یلع و  نب  دمحم  نیسحلا و  نب  یلع 
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تّجح وـت  هـک  مـهد  یم  یهاوـگ  دـنیادخ و  ياـهتّجح  ، یلع نـب  نـسح  دـمحم و  نـب  یلع  یلع و  نـب  دــمحم  یــسوم و  نـب  یلع 
دوس شنامیا  ار  یـسک  هک  يزور  ، تسین نآ  رد  يدـیدرت  ، تسا قح  امـش  تشگزاـب  اـنامه  ،و  دـیتسه ماـجنا  زاـغآ و  امـش  ، ییادـخ

ریکن و رکان و  ،و  گرم هک  مهد  یم  یهاوگ  ،و  دوب هدرکن  يریخ  بسک  شنامیا  رد  اـی  دوب  هدرواـین  ناـمیا  نیا  زا  شیپ  هک  ، دـشخبن
قح ود  ره  هب  دـیدهت  هدـعو  خزود و  تشهب و  باـسح و  ندروآ و  هرگ  نازیم و  هاـگنیمک و  طارـص و  نتخیگنارب و  ندـش و  هدـنز 

شاب هاوگ  سپ  ، درک تعاطا  امش  زا  هک  یسک  دش  تخبشوخ  ،و  دیزرو تفلاخم  امش  اب  هک  یـسک  دش  تخبدب  ، نم يالوم  يا  تسا 
لطاب ،و  دیدش دونشخ  نآ  هب  امـش  هک  تسا  نآ  قح  سپ  ، ماوت نمـشد  زا  رازیب  ،و  وت تسود  نم  ،و  متفرگ هاوگ  نآ  رب  ار  وت  هچنآ  رب 

یهن نآ  زا  امـش  هک  تسا  نآ  رکنم  ،و  دـیدومرف رما  نآ  هب  امـش  هک  تسا  نآ  فورعم  ،و  دـیتشگ دونـشخان  نا  زا  امـش  هک  تسا  نآ 
زاغآ و هب  ، نم يالوم  يا  تسامـش  هب  نانمؤم و  ریما  هب  ،و  وا لوسر  هب  ،و  کیرـش یب  هناـگی  يادـخ  هب  نمؤم  نم  داـهن  سپ  ، دـیدرک

اعد نیا  ، نآ زا  سپ  و.امرف  تباجا  ، امرف تباجا  ، تسا شیالآ  یب  امش  هب  تبسن  ما  یتسود  ،و  هدامآ امـش  يارب  ما  يرای  ،و  امـش ماجنا 
،و نیقی رون  اب  ار  ملد  ینک  رپ  ،و  یتسرف دورد  ترون  ۀملک  ،و  تتمحر ربمایپ  دّمحم  رب  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  نم  ایادـخ  : دوش هدـناوخ 

منید ،و  یتسار رون  اب  ار  منابز  ،و  لمع رون  اب  ار  میورین  ،و  شناد رون  اب  ار  ما  هدارا  ،و  میمصت رون  اب  ار  مرکف  ،و  نامیا رون  اب  ار  ما  هنیس 
یتسود رون  اب  ار  متّدؤم  ،و  تمکح رون  اب  ار  مشوگ  ،و  ییانشور رون  اب  ار  ما  هدید  ،و  دوخ يوس  زا  ییانیب  رون  اب  ار 
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يا ارم  تتمحر  دریگب  ارف  سپ  ، ما هدرک  افو  تنامیپ  دـهع و  هب  هک  یلاـحرد  منک  ترادـید  اـت  ( ناـشیا رب  دورد  ) شنادـناخ دّـمحم و 
،و تیاهروشک رد  تا  هفیلخ  ،و  تنیمز رد  تتّجح  [، مهدزاود ماما  كراـبمان  ] دّـمحم رب  تسرف  دورد  ایادـخ  ، هدوتـس يا  تسرپرس و 

ةدـنیادز ،و  نارفاک ةدـننکدوبان  نامیا و  لها  تسود  ، تنامرف هب  هدـننک  بالقنا  ،و  تلدـع هب  هدـننک  ماـیق  ،و  تهار هب  هدـننک  توعد 
یتشک ، هاوخریخ ّیلو  ،و  كانمیب رظتنم  نآ  ، نیمز رد  تلماک  ۀـملک  ،و  یتسار تمکح و  هب  يایوگ  ،و  قح شخب  ینـشور  ،و  یکیراـت

ار نیمز  هک  ، یلدروک ةدنیادز  ،و  دیشوپ تفالخ  يادر  هماج و  هک  یسک  نیرتهب  ،و  مدرم ناگدید  ینـشور  ،و  تیاده مچرپ  ،و  تاجن
دنزرف تا و  ّیلو  رب  تسرف  دورد  ایادخ.ییاناوت  زیچ  ره  رب  وت  هک  هدش  رپ  ناراکمتـس  متـس  زا  هک  نانچ  ، دـنک یم  داد  لدـع و  زا  رپ 

كاپ يدومن  ناـشکاپ  ،و  يدودز ناـشیا  زا  ار  يدـیلپ  ،و  يدرک بجاو  ار  ناـشّقح  يدومن و  مزـال  ار  ناـشتعاطا  هک  ناـنآ  ، تیاـیلوا
هب ، ار شناراـی  ناوریپ و  ،و  شیاـیلوا ،و  تیاـیلوا ،و  روآ يزوریپ  تنید  يارب  وا  ۀلیـسو  هب  ،و  نک يراـی  ار  وا  ایادـخ.روخرد  ینتخاـس 

ور و شیپ  زا  امرف  تظفاحم  ار  وا  ،و  تناگدـیرفآ مامت  ّرـش  زا  ،و  شکرـس زواجتم و  ره  ّرـش  زا  هد  شهانپ  ایادـخ.هد  يراـی  وا  ببس 
وا ۀلیـسوب  نک  ظفح  ،و  اـمرف شا  يرادـهگن  دـسر  یبیـسآ  وا  هب  هکنیا  زا  ،و  نک يرادـساپ  وا  زا  ،و  پچ تسار و  زا  ،و  شرـس تشپ 

هدنراذگاو ،و  هد يرای  ار  شروای  ،و  نک دییات  يزوریپ  هب  ار  وا  ،و  امن راکـشآ  وا  ۀلیـسو  هب  ار  تلادع  ،و  ار تلوسر  نادناخ  لوسر و 
ناـسرب و لـتق  هب  ار  نارفاـک  ،و  بوکب مهرد  ار  رفک  ناـشکندرگ  وا  ۀلیـسو  هب  ،و  نکـشب ار  شا  هدننکـش  ناـشن و  يراوخ  هب  ار  شا 

ردارب نایم  زا  ار  نانید  یب  ۀمه  ناقفانم و 
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نید ،و  نک رپ  تلادـع  زا  ار  نیمز  وا  ۀلیـسو  هب  ،و  كاـخ ةرک  ياـیرد  یکـشخ و  ،و  نیمز براـغم  قراـشم و  زا  ، دنـشاب هک  اـجک  ره 
نادـناخ ةراب  رد  نایامنب  نم  هب  ،و  شنایعیـش ناوریپ و  ناراک و  کمک  ،و  ناروای زا  ارم  هد  رارق  ایادـخ  ، زاس نایامن  وا  هب  ار  تربماـیپ 

بحاص يا  ، نیمآ قح  دوبعم  يا  دنیامن  یم  زیهرپ  نا  زا  هچنآ  ناشنانمـشد  ةرابرد  ،و  دنراد وزرآ  نانآ  هچنآ  (، ناشیا رب  دورد  ) دمحم
.نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  ، يراوگرزب یگرزب و 

[ املع ربتعم  ياهباتک  زا  لقن  هب  رگید  یترایز  ]

: وگب تسیاب و  ترضح  نآ  مرح  رد  رب  هکنیا  نا  ،و  املع ربتعم  ياهباتک  زا  لقن  هب  : رگید یترایز 

ياهزار نابهگن  يا  وت  رب  مالـس  ، هتـشذگ نانیـشناج  ّیـصو  يا  وت  رب  مالـس  ، شا هتفای  هار  ناردپ  ۀفیلخ  ادخ و  ۀـفیلخ  يا  وت  رب  مالس 
يا وت  رب  مالـس  ، ناشخرد ياهرون  دنزرف  يا  وت  رب  مالـس  ، ناگدـیزگرب هدـبز  زا  ادـخ  ةدـنامیقاب  يا  وت  رب  مالـس  ، نایناهج راگدرورپ 

هک ادخ  هاگرد  يا  وت  رب  مالس  يوبن  مولع  ۀمشچرس  يا  وت  رب  مالس  ، هزیکاپ ترتع  دنزرف  يا  وت  رب  مالس  ، امن شوخ  ياهمچرپ  دنزرف 
یبوط و تخرد  هب  هدننکرظن  يا  وت  رب  مالـس  ، دش كاله  ، دومیپ نآ  زج  هک  ره  هک  ، ادـخ هار  يا  وت  رب  مالـس  ، نآ زا  زج  دوشن  هدـمآ 

ادخ تّجح  يا  وت  رب  مالس  ، دنامن ناهنپ  هک  ادخ  تّجح  يا  وت  رب  مالس  ، ددرگن شوماخ  هک  ادخ  رون  يا  وت  رب  مالـس  ، یهتنملا هردس 
وت ادخ  هک  هنوگ  نآ  هب  ، هتخانش ار  وت  هک  یسک  مالس  وت  رب  مالس  ، تسا نامسآ  نیمز و  رد  هک  ره  رب 
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رب یتّـجح  وت  هک  مهد  یم  یهاوگ.ینآ  زا  رترب  ،و  ینآ راوازـس  وت  هک  ، تفاـصوا یخرب  هب  ، درک فـصو  ار  وـت  ،و  هدناسانـش نآ  هب  ار 
دنراکنایز و تنانمشد  ،و  راگتسر ناتسود  تناتـسود  ،و  زوریپ هورگ  وت  هورگ  هکنیا  ،و  دنا هدنام  هک  نانآ  دنا و  هتـشذگ  رد  هک  نانآ 

میالوم يا  مدش  یـضار  وت  هب  نم  ، یلطاب ره  ةدننک  لطاب  ،و  ّیقح ره  ةدـنراداپب  ،و  يا هتـسب  ره  ةدـنیاشگ  ،و  یـشناد ره  راد  هنازخ  وت 
هک مهد  یم  یهاوگ  مریگن  یتسرپرس  وت  ریغ  هب  ،و  میوجن وت  ياج  هب  ار  يرگید  ،و  يربهر تسرپرس و  امنهار و  ،و  ندوب اوشیپ  يارب 

کـش ، تدـم يازارد  تبیغ و  لوط  رطاخ  هب  نم  ،و  تسا ّقح  وت  هرابرد  ادـخ  ةدـعو  ،و  تسین نآ  رد  یبیع  هک  ، تباـث قح  نآ  ییوت 
هدننک تعافش  ییوت  ماوت و  ياهزور  عقّوتم  رظتنم و  ، موشن نادرگرس  ، دندیزرو لهج  وت  هب  دنتخانشن و  ار  وت  هک  نانآ  اب  ،و  منک یمن 

نارکنم زا  ماـقتنا  ،و  ناـنمؤم تّزع  ،و  نید يارب  ار  وت  ادـخ  ، ددرگن داـجیا  تیارب  یتـمحازم  هک  یتسرپرـس  ،و  دوشن عازن  وت  اـب  هک  يا 
اهیبوخ ،و  ددرگ یم  كاپ  رادرک  و  دوش ، یم  هتفریذـپ  لامعا  تتیـالو  ۀلیـسو  هب  هک  مهد  یم  یهاوگ.دومن  اـّیهم  نید  زا  هتفر  نوریب 

هتفگ ،و  دوش هتفریذـپ  شلاـمعا  ، دومن فارتـعا  تتماـما  هب  دروآ و  ار  تتیـالو  هکره  سپ  ، دور یم  نیب  زا  اهیدـب  ،و  ددرگ ربارب  دـنچ 
هب ،و  دـش فرحنم  تتیـالو  زا  هکره  و  دوـش ، وـحم  شیاهیدـب  ،و  ددرگ ربارب  دـنچ  شیاـهیبوخ  ،و  دریگ رارق  قیدـصت  دروـم  شیاـه 
رد وا  يارب  ،و  دریذپن وا  زا  ار  یلمع  ،و  دزادنارد شتآ  هب  تتروص  اب  ار  وا  ادخ  درک  ضوع  يرگید  اب  ار  وت  ،و  دیزرو لهج  تتخانش 

نوچ شناهن  نآ و  نطاب  دـننام  شرهاظ  هک  ، قیاقح نیا  هب  میالوم  يا  ار  وت  ناگتـشرف و  ادـخ و  دـنکن  اپ  رب  یـشجنس  نازیم  تماـیق 
مریگ یم  هاوگ  تسا  نآ  راکشآ 

ص:804

 ( ناسآ شراگن  نانجلا (  حیتافم  دیدج  www.Ghaemiyeh.comبختنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1215زکرم  هحفص 892 

http://www.ghaemiyeh.com


تّزع ،و  ناراـگزیهرپ سییر  نـید و  ماـظن  ییوـت  اریز  ، تسوـت دزن  مناـمیپ  ،و  وـت اــب  نـم  دــهع  نآ  ،و  یهاوـگ نآ  رب  نـیا و  وـت ر  و 
ارم ، دـبای دادـتما  اهرمع  ددرگ و  ینالوط  اهراگزور  رگا  سپ  ، هداد روتـسد  نم  هب  نایناهج  راـگدرورپ  اـنعم  نیمه  هب  ،و  ناتـسرپاتکی

مداهج يارب  ،و  راظتنا عقوت و  زج  تروهظ  يارب  ،و  دامتعا ،و  لکوت زج  وت  رب  ،و  تبحم زج  وت  هب  تبـسن  ،و  نیقی زج  وت  ةرابرد  دیازفین 
رما و لباقم  رد  تیور و  شیپ  هداد ، نم  هب  ادـخ  ار  هچنآ  ۀـمه  مادـناخ و  دـنزرف و  لاـم و  ناـج و  سپ  ، یهارب مشچ  تهاگـشیپ  رد 
رما و راک  هب  تسد  ةدـنب  نامه  نم  سپ  منک  كرد  ار  تنـشور  ياهمچرپ  ناـشخرد و  نارود  رگا  ، نم يـالوم  ، منک یم  راـثن  تیهن 
هب نم  ، دبایرد ارم  وت  روهظ  زا  شیپ  گرم  رگا  نم  يالوم  ، منک یم  وزرآ  نآ  هب  ار  وت  یبایماک  تیور و  شیپ  تداهش  هک  ، ماوت یهن 

تـشگزاب نم  يارب  ،و  دتـسرف دورد  دمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  هک  مهاوخ  یم  وا  زا  ،و  موش یم  لسوتم  ادخ  هب  وت  كاپ  ناردپ  وت و 
زا ار  مبلق  مخز  ،و  مسرب مدوصقم  هب  تتعاـط  رطاـخ  هب  اـت  ، دـیامرف تنم  تنارود  رد  یعوجر  و  تروـهظ ، ناـمز  رد  اـیند  هب  هراـبود 

راگدرورپ باذع  زا  ناگدیسرت  ، ناکانمیب ، نانامیـشپ ، ناراکاطخ نداتـسیا  ، ما هداتـسیا  تترایز  يارب  ، نم يالوم  ، مهد افـش  تنانمـشد 
هدرپ ،و  مناهانگ ندـش  وحم  رطاخ  هب  ، ما هدـش  راودـیما  تتعافـش  یتسود و  هب  ،و  ما هدرک  دامتعا  تتعافـش  هب  هکنیا  لاح  ،و  ناـیناهج

زا ار  ششزغل  شزرمآ  ،و  شاب رای  شیزورآ  ققحت  ماقم  رد  ، نم يالوم  يا  تتسود  يارب  سپ  ، میاهـشزغل شزرمآ  ،و  میاهبیع یـشوپ 
تتّبحم نامسیر  هب  وا  هک  ، هاوخب ادخ 
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تا ّیلو  هب  ار  هچنآ  ،و  تسرف دورد  شنادناخ  دمحم و  رب  ایادخ.هدومن  يرازیب  تنانمـشد  زا  ،و  هتـسج کّسمت  تتیالو  هب  ،و  هتخیوآ
راگدرورپ يا  ، امرف زوریپ  تنمشد  شنمشد و  رب  ،و  نادرگ الاو  ار  شتوعد  ،و  نک راکـشآ  ار  شنخـس  ایادخ.نک  افو  يا  هداد  هدعو 

راکـشآ ار  نارگن  كانمیب  نآ  تنیمز  رد  هدش  ناهنپ  تلماک و  نخـس  ،و  دـمحم نادـناخ  دـمحم و  رب  تسرف  دورد  ایادـخ.نایناهج 
دنمورین وا  ۀلیـسو  هـب  یماـنمگ  زا  سپ  ار  نـید  ایادـخ  ، ناـسآ یـشیاشگ  شیارب  اـشگب  ،و  دـنمورین يراـی  هد  يراـی  ار  وا  ایادـخ.نک 
فرطرب وا  ۀلیـسو  هب  ار  یتخـس  ،و  اـمن فرطرب  وا  ۀلیـسو  هب  ار  یکیراـت  ،و  اـمرف علاـط  وا  تسد  هـب  ، بورغ زا  سپ  ار  قـح  ،و  نادرگ

لدـع و زا  وا  دوـجو  هب  ار  نیمز  نک  رپ  ایادـخ.نک  تیادـه  وا  ۀلیـسو  هب  ار  ناگدـنب  ،و  نادرگ نمیا  وا  هـب  ار  اـهروشک  ایادـخ  ، نـک
تمرح هب  دورو  يارب  تتـسود  هب  ، ادخ ّیلو  يا  وت  رب  مالـس.يا  هدنهد  خساپ  اونـش و  وت  هک  ، هدـش رپ  دادـیب  متـس و  زا  هک  نانچ  ، داد

.وت كاپ  ناردپ  وت و  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  ،و  اهدورد ، هد هزاجا 

تـشگرب تفر و  هنیـس  رد  ار  ادص  ،و  ریگب دوخ  تسد  اب  ار  اهرد  ،و  تسیاب رد  ود  نیب  ،و  ورب ترـضح  نآ  تبیغ  بادرـس  دزن  هاگنآ 
رد ،و  ورب نییاپ  بلق  روضح  اب  ،و  یمارآ هب  ،و  وگب ِمیِحَّرلا » ِن�مْحَّرلا  ّللا 

�
ِه ِمِْسب   » ،و دهاوخ یم  ندش  دراو  هزاجا  هک  یـسک  دننامه  ، هدب

: وگب سپس  ، ناوخب زامن  تعکر  ود  بادرس  ياضف 

ادـخ صاـخ  ساپـس  ،و  تسا رتگرزب  ادـخ  ،و  تسین ادـخ  زج  يدوبعم  ، تسا رتگرزب  ادـخ  ، تسا رتـگرزب  ایادـخ  ، تسا رتـگرزب  ادـخ 
ترایز هب  ار  ام  ،و  دناسانـش ام  هب  ار  شنانمـشود  ناتـسود و  ،و  دومرف ییامنهار  تقیقح  نیا  يوس  هب  ار  ام  هک  ، ار ادـخ  ساپـس  ، تسا

،و تیب لها  هب  یتسه  روما  همه  يراذگاو  هب  نادـقتعم  ناگدـننکولغ و  زا  ،و  نازرو هنیک  نانمـشد و  زا  ار  ام  ،و  دومن قفّوم  نامناماما 
دنزرف ،و  ادخ ّیلو  رب  مالس.دادن  رارق  ناماما  قح  رد  ناگدننک  یهاتوک  ناراد و  کش  زا 
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شا یشوماخ  رفک  لها  هک  يرون  رب  مالس  ، ادخ نانمـشد  ندومن  رامورات  ،و  قح يایلوا  تمارک  يارب  یهلا  ةریخذ  رب  مالـس  ، شیایلوا
دییأت ینالوط  یگدنز  اب  ار  نآ  ،و  دنادرگ لماک  نانآ  نتـشاد  شوخان  نیع  رد  ار  شرون  هکنآ  زج  تساوخن  ادـخ  یلو  ، دنتـساوخ ار 
يارب ار  شمولع  ،و  دیزگرب یلاسدرخ  رد  ار  وت  ادخ  هک  مهد  یم  یهاوگ  ، دیامن رهاظ  نانمـشد  مغر  یلع  وا  تسد  هب  ار  قح  ات  ، دنک

رب تسرف  دورد  ایادخ.يرادرب  نایم  زا  ار  ناشکرس  ،و  یگتخاس يدوبعم  ات  ، يریم یمن  يا و  هدنز  وت  ،و  درک لماک  یلاسگرزب  رد  وت 
وا ، هد رارق  یمکحم  هاگهانپ  وا  يارب  ،و  دنمورین یندناشوپ  ناشوپب  ار  وا  ،و  شا يرود  تبیغ و  هاگ  هب  ، شنارای ،و  ناراکتمدخ رب  وا و 

دابآ شدای  اب  ار  ملد  هک  نانچ  ایادخ  ، شاب نابهگن  ار  شنارئاز  ناتسود و  ،و  نادرگ تخـس  شنانمـشد  رب  ادخ  زا  تراشف  یلامیاپ و 
هدیرفآ رب  نآ  اب  يرداد و  رارق  متح  تناگدنب  رب  هک  یگم  رگا  ،و  نادرگ هدیشکرب  شا  يرای  تهج  رد  ار  ما  هحلسا  سپ  ، يداد رارق 

رـس مروگ  زا  ات  ، زیگنارب شروهظ  ماـگنه  هب  ارم  سپ  ، ددرگ هدرپ  شرادـید  نم و  نیب  ، يدرک ییاـمن  تردـق  ناـنآ  مغر  یلع  تیاـه 
،و يدوـمن شیاتـس  نآ  لـها  رب  ، تنآرق رد  هک  یفـص  رد  ، مزیخرب داـهج  هب  شیور  شیپ  رد  ، ما هدیـشوپ  نفک  هـک  یلاـحرد  ، مروآرب
ام رب  يزوریپ  ندروآ  تسد  هب  ،و  دندرک تتامـش  ار  ام  ناکاپان  ،و  دـش ینالوط  ام  راظتنا  ایادخ.دنراوتـسا  يانب  نانآ  ییوگ  يدومرف 
هب موش  یم  میلـست  وت  هب  ایادـخ.نایامنب  ام  هب  گرم  زا  سپ  ،و  ناـمندوب هدـنز  رد  ار  تا  ّیلو  تنمیماـب  لاـمج  ایادـخ.تشگ  تخس 

،و مدیرب ما  یمیمـص  ناتـسود  زا  ، وت اب  دنویپ  ریـسم  رد  نامز  بحاص  يا  ، دایرف ، دایرف ، دایرف ، هاگراب نیا  بحاص  يور  شیپ  تشگزاب 
ناهنپ اهرهش  لها  زا  ار  میاهراک  ،و  مدرک كرت  ار  اهنطو  ، وت ترایز  يارب 
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تمعن یناوارف  و  نم ، يارب  قیفوت  یبوخ  رد  ، منارورـس تناردـپ و  شیپ  ،و  مراگدرورپ تراگدرورپ و  دزن  یـشاب  عیفـش  وت  ات  ، مدومن
وت زا  هچنآ  ،و  تسرف دورد  قلخ  ناربهار  قح و  ناـمزالم  دّـمحم  نادـناخ  دّـمحم و  رب  ایادـخ.میوس  هب  ناـسحا  ندـش  ناور  ،و  میارب

هدوتـس و وت  هک  یتسرد  هب  ، نک اطع  نم  هب  میایند  نید و  حالـص  زا  ، مدرواین ناـبز  هب  میاـعد  رد  هچنآ  ،و  ناـسر تباـجا  هب  متـساوخ 
ترئاز ةدنب  ایادخ  وگب : ناوخب و  زامن  تعکر  ود  ،و  وش هّفـص  دراو  هاگنآ.داب  شکاپ  نادناخ  دّـمحم و  رب  ادـخ  دورد  ،و  يراوگرزب
باذع زا  وا  ۀلیسو  هب  ار  تناتسود  ،و  یتخاس بجاو  دازآ  هدرب و  زا  ناگمه  رب  ار  وا  تعاطا  هک  ، تسوت هدش  ترایز  یلو  هاگرد  رد 

یقیدصت ، تا ّیلو  هب  هدننک  قیدصت  زا  ، باجتسم ياعد  اب  یترایز  هد  رارق  هتفریذپ  یترایز  ار  ترایز  نیا  ایادخ  ، يداد تاجن  خزود 
شّدج ردپ و  ترایز  وا و  هاگترایز  هب  ار  مندمآ  ،و  هدم رارق  وا  هب  تبـسن  ترایز  دهع و  نیرخآ  ار  نآ  ایادخ  ، دیدرت کش و  نودـب 
مترخآ ایند و  رد  هچنآ  هد  رارق  شخبدوس  نم  يارب  ،و  نک تیانع  نم  هب  مدرک  جرخ  ریسم  نیا  رد  هچنآ  ضوع  ایادخ  ، نکم عطق  ار 

هب هک  یماما  يا  ، مراپـس یم  ادخ  هب  ار  وت  ما  هداوناخ  ۀمه  ،و  مردام ردپ و  مناردارب و  يارب  هد  رارق  دنمدوس  زین  ،و  يدرک نم  بیـصن 
دنزرف يا  نم  يالوم  يا  ، دنـسر یم  تکاله  هب  ناگدننک  بیذکت  نارفاک و  وا  تسد  هب  ،و  دـنوش یم  راگتـسر  نامیا  لها  وا  ۀلیـسو 

امش تماما  هب  ،و  مراد نیقی  امش  ۀلیسو  هب  يراگتـسر  هب  هک  یلاحرد  ، مدمآ ترایز  يارب  تّدج  ردپ و  وت و  بناج  هب  ، یلع نب  نسح 
ناگتـسیاش هک  اـجنآ  هب  ارم  ،و  نک تبث  اـه  هاـگیاج  نیرترب  رد  توـخ  دزن  ، نم يارب  ار  تراـیز  نیا  تداهـش و  نیا  ایادـخ  ، مدـقتعم

.نایناهج راگدرورپ  يا  ، شخب تعفنم  نانآ  یتسود  هب  ارم  ،و  ناسرب دندیسر 
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[ سوواط نبا  دیس  زا  لوقنم  رمالا  بحاص  ترضح  ياهترایز  زا  رگید  یترایز  ]

: ییوگ یم  نآ  رد  هک  تسا  هدرک  لقن  سوواط  نبا  دیس  هک  تسا  یترایز  : رمالا بحاص  ترضح  ياهترایز  زا  : رگید ترایز 

،و اهتّما يدـهم  رب  مالـس  ، نارفاک هدـننکدوبان  ،و  نانمؤم شخب  تایح  رب  مالـس  ، ددرگن دوبان  شـشناد  هک  یملاع  ،و  هزات قح  رب  مالس 
رب مالـس  ، هدوتـس [ يادـخ ] نخـس ،و  دوـبعم تّـجح  رب  مالـس  ، تفارـش بحاـص  ناگتـشذگ و  راـگدای  رب  مالـس  ، اهنخـس ةدـننک  عـمج 

لدع ،و  راظتنا دروم  ةدـننک  مایق  رب  مالـس  ، نانیـشناج متاخ  ،و  ناربمایپ ثراو  رب  مالـس  ، نانمـشد ةدـننکراوخ  ناتـسود و  ةدـننکزیزع 
یباداش ،و  نامدرم راهب  رب  مالس  ، مامت هام  ،و  یکیرات باتفآ  رب  مالس  بلاغ  رون  ،و  ناشخرد هام  ،و  هدیشکرب ریشمش  رب  مالـس  ، راکـشآ

ةدنام یقاب  رب  مالس  ، هتشاگن باتک  ،و  قح بناج  زا  هدیسر  نید  رب  مالـس  ، اهرـس ةدنفاکـش  ،و  ناّرب ریـشمش  رب  مالـس  ، مایا يزبسرـس  و 
نیما نآ  ، تسا هدرپس  وا  دزن  ناگدیزگرب  راثآ  ،و  هدیـسر وا  هب  ناربمایپ  ثاریم  هکنآ  ، شناگدنب رب  وا  تّجح  ،و  شیاهروشک رد  ادخ 

،و دـنک عـمج  ار  اهنخـس  وا  ۀلیـسو  هب  هک  ، داد هدـعو  وا  دوـجو  هب  ار  اـهتّما  ّلـج  ّزع و  يادـخ  هک  يدـهم  رب  مالـس  ، رما ّیلو  ،و  زار رب 
هب نامیا  لها  هب  ار  شا  هدعو  ،و  دـهد تردـق  هاگیاج و  وا  هب  ،و  دـیامن داد  لدـع و  زا  رپ  وا  هب  ار  نیمز  ،و  دروآ درگ  ار  اه  هدـنکارپ 
مه ایند و  رد  مه  ، دـیتسه نم  ناتـسرپرس  ناماما و  ، تناردـپ زا  ناماما  وت و  هک  مهد  یم  یهاوگ  ، نم يـالوم  يا  ، دـنک اـفو  وا  ۀلیـسو 

هک يزور 
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ندـش هدـمآرب  و  مراک ، حالـصا  ، یهاوخب یلاعت  كراـبت و  يادـخ  زا  هک  نم  يـالوم  يا  مهاوخ  یم  وت  زا  ، دـنزیخ یم  اـپب  ناـهاوگ 
همه ،و  منارهاوـخ ناردارب و  تسد  نینچمه  ،و  مترخآ اـیند و  نـید و  رد  ، يریگب ار  متـسد  هـکنیا  ،و  ار مناـهانگ  شزرمآ  ،و  متاـجاح

.تسا نابرهم  هدنزرمآ و  وا  هک  یتسرد  هب  ، ار نمؤم  نانز  نادرم و 

،و هداد مالـس  تعکر  ود  ره  زا  سپ  هک  تعکر  هدزاود  ینعی  ، رآ ياجب  میدرک  رکذ  نیا  زا  شیپ  هک  نانچ  نآ  ار  ترایز  زامن  هاگنآ 
: وگب اهزامن  تغارف  زا  سپ  تسا و  ترضح  رضحم  هب  نآ  ندومن  هیده  ،و  ارهز ترضح  حیبست  اهزامن  نایاپ  زا  سپ 

،و تتلادـع هب  هدـننک  ماـیق  ،و  تهار هب  هدـننک  توـعد  ،و  تیاـهروشک رد  تا  هـفیلخ  ،و  تـنیمز رد  تـتّجح  رب  تـسرف  دورد  ایادـخ 
دنپ تمکح و  هب  يوگراکشآ  و  قح ، شخبرون  ،و  یکیرات ةدنیادز  ،و  نارفاک ةدننکدوبان  ،و  نانمؤم تسرپرس  ،و  تنامرف هب  بایماک 

،و تیاده مچرپ  ،و  تاجن یتشک  ، هاوخریخ ّیلو  ،و  كانمیب نارگن  نآ  نیمز  رد  تا  هدید  ،و  تا هنیجنگ  تا و  هملک  ،و  یتسار وکین و 
ةدنیادز ،و  مغ ةدنیاشگ  ،و  مولظم نوخ  هدنریگ  ماقتنا  ،و  اهنت ،و  دیشوپ تفالخ  يابق  نهاریپ و  هک  یسک  نیرتهب  ،و  مدرم ناگدید  رون 

رحـس ناگراتـس  هک  یهاگ  ات  ، تنمیم اب  ناورـشیپ  ،و  اـمنهار ناـماما  ، شناردـپ وا و  رب  ادـخ  ياـهدورد  ـالب  ةدـننک  فرطرب  ،و  هودـنا
هب ار  ام  ایادـخ.دننک  ییارـس  همغن  ناگدـنرپ  ،و  دـیامن دـمآ  تفر و  زور  بش و  ،و  دـسرب اـه  هویم  ،و  دـهد گرب  ناـتخرد  ،و  دـنزرس

.نایناهج راگدرورپ  يا  نیمآ  ، قح دوبعم  يا  ، نک روشحم  شمچرپ  ریز  شهورگ و  رد  ،و  هد تعفنم  شا  یتسود 
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ترضح نآ  رب  تاولص 

ناهنپ تنامرف و  هب  هدننک  مایق  نآ  ، تسرف دورد  نسح  ثراو  نیـشناج و  هدنیامن و  رب  ،و  تسرف دورد  شتیب  لها  دـمحم و  رب  ایادـخ 
ناسر و ماجنا  هب  ار  شا  هدعو  ،و  زاس کیدزن  ار  شا  يرود  ،و  تسرف دورد  وا  رب  ایادخ  ، تا هزاجا  راظتنا  مشچ  ،و  تناگدنب نایم  رد 

نانمشد لد  رد  سرت  ،و  زادنا رس  تشپ  ار  تنحم  قاروا  شروهظ  هب  ،و  امرف فرطرب  ار  تبیغ  ةدرپ  شتوطس  زا  ،و  نک افو  ار  شدهع 
راد ناشن  ناگتـشرف  زا  يرگـشل  هب  ،و  نک اپرب  وا  هب  ار  ناشکرـس  اـب  گـنج  ،و  هد شمارآ  وا  هب  ار  لد  ،و  زادـنا شیپ  شیور  شیپ  ار 

،و دبوک مهرد  هکنیا  زج  دراذگن  ار  نانمـشد  زا  يا  هیاپ  هک  ، نک ماهلا  وا  هب  ،و  زاس شا  هریچ  ، تنید نانمـشد  مامت  رب  امن و  شدـییأت 
هدرپ ،و  دنک كاله  رگم  ار  یکلـسم  نوعرف  ،و  دنزب ّدح  رگم  ار  يراکدب  ،و  دنادرگزاب رگم  ار  یگنرین  ،و  دـنک مین  ود  رگم  ار  يرس 

ار ینیب  دز  ،و  دـنک مین  ود  رگم  ار  يا  هزین  ،و  دریگ تسد  هب  رگم  ار  یتردـق  ،و  دـیامن نوگنرـس  رگم  ار  یمچرپ  ،و  دردـب رگم  ار  يا 
بوکدگل رگم  ار  یتب  ،و  دنکـشب رگم  ار  يریـشمش  ،و  دـنازوسب رگم  ار  يربنم  ،و  دزاس هدـنکراپ  رگم  ار  يرگـشل  ،و  دـنک هراپ  رگم 

رگم ار  یخاک  ،و  ددنبب رگم  ار  يرد  ،و  دنک ناریو  رگم  ار  يا  هعلق  ،و  درادرب نایم  زا  رگم  ار  یمتـس  ،و  دزیرب رگم  ار  ینوخ  ،و  دـیامن
رگم ار  یجنگ  ،و  دور الاب  رگم  ار  یهوک  ،و  دراذگ اپ  ریز  رگم  ار  يراومه  نیمز  ،و  دـیامن یـسرزاب  رگم  ار  ینکـسم  ،و  دـنک بارخ 

.نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  تا  ینابرهم  هب  ، دروآ نوریب 

[ دیفم خیش  زا  لوقنم  رگید  یترایز  ]

: هدومرف تسا  « ربکا هّللا  هّللا و  ّالا  هلا  ربکا ال  هّللا  ربکا  هّللا  » نآ لوا  هک  قباس  ترایز  لقن  زا  سپ  دیفم  خیش  : دیوگ ّفلؤم 
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ترایز نآ  سپـس  »و  دیدجلا ّقحلا  یلع  مالّـسلا  : یناوخ یم  نینچ  سدقم  بادرـس  رد  ندش  دراو  زا  سپ  : تسا لقن  رگید  تیاور  هب 
ییاعد نآ  زا  سپ  مالس و  کی  هب  تعکر  ود  ره  ، یناوخ یم  ترایز  زامن  تعکر  هدزاود  : دومرف درک و  لقن  ترایز  زامن  ماجنا  ات  ار 

: یناوخ یم  تسا  هدش  تیاور  ترضح  نا  زا  هک  ار 

تیاکـش وت  هاگرد  هب  درک  يراددوخ  نامـسآ  ،و  دـش گنت  نیمز  ،و  داتفا رب  هدرپ  ،و  تشگ راکـشآ  ناهنپ  ،و  دـش گرزب  ـالب  ایادـخ 
ام رب  ار  ناشتعاطا  هک  نانآ  تسرف  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  ایادخ.تسا  دامتعا  وت  رب  یناسآ  یتخـس و  رد  ،و  راگدرورپ يا  تسا 
مه هب  مشچ  نوچ  ، يروف یـشیاشگ  ، هد یـشیاشگ  ام  هب  ناـشیا  قح  هب  ، يدناسانـش اـم  هب  ار  ناـشماقم  هلیـسو  نیا  هب  ،و  يدرک بجاو 
امـش هک  ، دینک متیافک  دیتسه و  نم  روای  امـش  هک  دیهد  يرای  ارم  ، دّـمحم يا  یلع  يا  ، یلع يا  دّـمحم  يا  ، نآ زا  رت  کیدزن  ای  ، ندز

اعد نیا  : دـیوگ ّفلؤم.بایرد  ، بایرد ، بایرد ارم  دایرف ، ، دایرف ، دایرف ، نامزلا بحاص  يا  میـالوم  يا  ، دیـشاب یم  نم  ةدـننک  تیاـفک 
رد ، توافت یکدـنا  اب  ار  اعد  نیا  ام  ،و  تسا راوازـس  ، اجنآ ریغ  رد  ،و  رّرکم روط  هب  ، بادرـس رد  نآ  ندـناوخ  ،و  تسا یفیرـش  ياـعد 

.میدومن رکذل  وا  باب 

[ سوواط نبا  دیس  زا  لوقنم  رگید  یترایز  ]

: دیوگب نآ  زا  سپ  ،و  دناوخب زامن  تعکر  ود  رئاز  : هدومرف ،و  هدرک لقن  سواط  نبا  دّیس  هک  تسا  یترایز  : رگید ترایز 

نآ هب  هثاغتـسا  ناوـنع  هب  هحفـص 195] ،] لوا باب  زا  متفه  لصف  رد  ار  تراـیز  نیا  اـم  ،و  رخآ اـت  « لـماّشلا ّماـّتلا  لـماکلا  هّللا  مالـس  »
.دوش عوجر  اجنآ  هب  ، میدرک لقن  « ّبیط ملک  » باتک زا  ترضح 

[ مرح زا  جورخ  ماگنه  ياعد  دهع و  ياعد  ، حبص زامن  زا  سپ  ترایز  ، هبدن ياعد  ]

هراشا

لقن ترایز  شش  لصف  نآ  رد  هدروآ و  سّدقم  بادرس  لامعا  رد  یلـصف  « رئازلا حابـصم  » باتک رد  سوواط  نبا  دّیـس  : دیوگ ّفلؤم 
زا سپ  رمالا  بحاص  ام  يالوم  ، زور ره  هک  یتراـیز  نینچمه  ،و  دوش یم  قحلم  لـصف  نیا  هب  هبدـن  ياـعد  : هدومرف نآ  زا  سپ  ، هدرک
رما تبیغ  لاح  رد  نآ  ندـناوخ  هب  هک  يدـهع  ياـعد  ،و  دوش یم  باـسح  متفه  تراـیز  نآ  ،و  دوش یم  تراـیز  نآ  هب  حبـص  زاـمن 

مرح نآ  زا  دنهاوخ  یم  هک  یتقو  ار  نآ  هک  ییاعد  ،و  هدش
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، هبدن ياعد  -1: زا دنترابع  لمع  راهچ  ] تسا هدرک  عورـش  لمع  راهچ  نیا  رکذ  هب  دوخ  باتک  رد  هاگنآ  ، دـنناوخب دـندرگزاب  فیرش 
يوریپ راوگرزب  نآ  زا  كرابم  باتک  نیا  رد  مه  اـم  [ مرح زا  جورخ  ماـگنه  ياـعد  -4، دهع ياعد  -3، حبـص زامن  زا  سپ  ترایز  -2

: مینک یم  رکذ  ار  لمع  راهچ  نآ  هدرک و 

[ هبدن ياعد  : لوا لمع  ]

نیا اعد  ،و  دنناوخب هعمج  زور  ریدغ و  نابرق و  رطف و  ینعی  ، دیع راهچ  رد  ار  هبدن  ياعد  تسا  بحتـسم.تسا  هبدـن  ياعد  : لوا لمع 
: تسا

ایادخ ، وا تیب  لها  شربمایپ و  ، دمحم ام  رورس  رب  ، لماک یمالس  ، ادخ مالـس  دورد و  ،و  تسا نایناهج  راگدرورپ  ، ادخ صاخ  شیاتس 
ناشیا يارب  هک  هاگنآ  ، يدیزگرب تنید  دوخ  يارب  اهنت  هک  نانآ  ، تیایلوا ةرابرد  وت  ياضق  دـش  يراج  نآ  هب  هچنآ  رب  ، شیاتـس ار  وت 

هبتر هب  تبـسن  ندوب  لیم  یب  هکنآ  زا  سپ  ، درادن يدوبان  یهابت و  هک  یتمعن  ، تسوت دزن  هک  ییاجرباپ  تمعن  یناوارف  ، يدرک رایتخا 
نآ هب  ندومن  افو  مه  وت  ،و  دنتفریذپ وت  زا  ار  طرش  نآ  مه  نانآ  ، يدومن طرـش  نانآ  اب  ار  شرویز  بیز و  ،و  هایمورف يایند  نیا  ياه 

،و يدروآ شیپ  نشور  يانث  ،و  الاو دای  ناـنآ  يارب  ،و  يدومن ناـشهاگرد  بّرقم  ،و  يدرک ناـشلوبق  سپ  ، یتسناد ناـنآ  بناـج  زا  ار 
هب زیوآ  تسد  ار  ناشیا  ،و  يدرک اطع  نانآ  هب  تشناد  هب  ،و  يدومرف ناشمارکا  تا  یحو  هب  ،و  يداتـسرف ورف  اـهنآ  رب  ار  تناگتـشرف 

یمیمـص تسود  دوخ  يارب  ار  یـضعب  ،و  يداد ياج  تشهب  رد  ار  یـضعب  سپ  ، يداد رارق  تا  يدونـشخ  بناج  هب  هلیـسو  تیوس و 
،و يدرک هزاوآ  دـنلب  ار  شمان  ،و  يدومن تباجا  ار  وا  تساوخرد  وت  ،و  درک ناگدـنیآ  نایم  رد  ، کین مان  تساوخرد  وت  زا  ،و  یتفرگ

ردپ نودب  ار  یضعب  ،و  يداد رارق  ریزو  روای و  ار  شردارب  وا  يارب  ،و  صاخ ینتفگ  نخس  ، یتفگ نخس  تخرد  نایم  زا  یضعب  اب 
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رّرقم تعیرـش  ناـنآ  ۀـمه  يارب  ،و  يدومن دـییأت  ار  وا  سدـقلا  حور  هب  يدومرف و  تیاـنع  وا  هب  راکـشآ  لـیالد  ،و  يدروآ دوجو  هب 
اپرب يارب  ، رگید ینامز  ات  ینامز  زا  ، نابهگن زا  سپ  یناـبهگن  ، يدرک راـیتخا  ینانیـشناج  ،و  یتخاـس حـضاو  نشور و  ار  هار  ،و  يدرک

دیوگن يدحا  ،و  ددرگن زوریپ  قح  لها  رب  لطاب  ،و  دوشن هتشادرب  شهاگیاج  زا  قح  هکنیا  يارب  ، تناگدنب رب  یتّجح  ،و  تنید نتـشاد 
تتایآ زا  ساسا  نیا  رب  اـت  يدومن  یم  اـپرب  اـم  يارب  تیادـه  مچرپ  ،و  يداتـسرف یم  هدـنهد  میب  يربماـیپ  اـم  يارب  رگا  دـش  یم  هچ 

ادخ دورد  ) دمحم تا  هدیزگرب  بیبح و  هب  ار  تیاده  تلاسر و  ماقم  هکنیا  ات  ، میوش اوسر  راوخ و  هکنآ  زا  شیپ  ، میدرک یم  يوریپ 
باختنا نیرترب  ،و  تناگدیزگرب ةدیزگرب  ،و  تتاقولخم رورـس  ، يدیزگرب ار  وا  هک  هنوگ  نامه  دوب  سپ  ، يدناسر ار  ( شنادناخ وا  رب 

اهقرــشم و یتـخیگنارب و  تناگدـنب  زا  سنا  ّنـج و  رب  ،و  يدوـمن مدـقم  تناربماـیپ  رب  ار  وا  ، تنادـمتعم نـیرت  یمارگ  ،و  تناگدــش
هچنآ شناد  ،و  يدرب الاب  تنامسآ  هب  ار  گرزب  تیصخش  نآ  ،و  یتخاس رّخـسم  شیارب  ار  قارب  ،و  يدراذگ شیاپ  ریز  ار  تیاهبرغم 

هب ،و  يداد يراـی  نمـشد  لد  رد  ساره  نتخادـنا  ورف  اـب  ار  وا  سپـس  ، يدرپـس وا  هب  تشنیرفآ  ندـش  يرپـس  اـت  دوب  دـهاوخ  ،و  هدوب
هچرگ ینادرگ  زوریپ  اهنید  همه  رب  ار  شنید  هک  يداد  هدـعو  وا  هب  ،و  یتفرگ رارق  تناگتـشرف  زا  ناراد  ناشن  لیئاکیم و  لـیئاربج و 

ناـشیا وا و  يارب  يداد  رارق  ،و  يداد شیاـج  شلها  زا  یتسار  هاـگیاج  رد  هک  دوب  نآ  زا  سپ  راـک  نیا  ،و  دـیاین شوخ  ار  ناکرـشم 
ياه هناشن  هناخ  نآ  رد  ، نایناهج يارب  ییامنهار  ۀـیام  ،و  تکرباب ۀـناخ  ، تسا هکم  رد  هک  ، دـش اـنب  مدرم  يارب  هک  يا  هناـخ  نیتسخن 

يدیلپ ، هدومرف هدارا  ادخ  هک  تسین  نیا  زج  : يدومرف نانآ  قح  رد  ، دوب ناما  رد  ، دـش نآ  دراو  هکره  ،و  میهاربا ماقم  ، تسا يراکـشآ 
كاپ ار  امش  ،و  دربب هداوناخ  امش  زا  ار 
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يارب امـش  زا  نم  وگب  يدومرف  ،و  يداد رارق  وا  تیب  لها  تدّوم  تنآرق  رد  ار  دـمحم  شاداپ  سپـس  ، هتـسیاش یندرک  كاپ  ، دـنادرگ
،و تسامـش دوس  هب  مه  نآ  ، متـساوخ امـش  زا  شاداپ  ناونع  هب  هچنآ  : يدومرف ،و  مهاوخ یمن  مناکیدزن  تّدوم  زج  یـشاداپ  تلاـسر 
هب هار  نانآ  سپ  ، دریگب شراگدرورپ  بناج  هب  یهار  ، دهاوخب هک  یسک  زج  ، مهاوخ یمن  یشاداپ  تلاسر  يارب  امـش  زا  نم  : يدومرف
رب وت  دورد  ) بلاط یبا  نب  یلع  شا  هدنیامن  ، دش يرپس  ترضح  نآ  راگزور  هک  هاگنا  ، تا يدونـشخ  میرح  هب  هار  ،و  دندوب وت  يوس 

یهوبنا هک  یلاحرد  سپ  ، دوب امنهار  یموق  ره  يارب  ،و  هدنهد میب  وا  هک  ارچ  ، تشامگرب ییامنهار  يارب  ، ار ( داب ناشنادـناخ  ود و  نآ 
ار یلع  هک  یـسک  رادـب  تسود  ایادـخ  ، تسوا تسرپرـس  یلع  سپ  ، مدوب وا  تسرپرـس  نم  هکره  : دومرف دـندوب  شربارب  رد  مدرم  زا 
،و دراذگ او  ار  وا  هکره  نک  راوخ  ،و  دنک يرای  ار  وا  هکره  نک  يرای  ،و  تسا یلع  نمشد  هک  ار  یسک  رادب  نمـشد  ،و  دراد تسود 

ياهتخرد زا  مدرم  ریاس  ،و  میتسه تخرد  کی  زا  یلع  نم و  : دومرف ،و  تسوا ياورناـمرف  یلع  سپ  ، مدوب شربماـیپ  نم  هک  ره  : دومرف
نوراه ۀلزنم  هب  نم  هب  تبسن  وت  : دومرف وا  هب  ،و  داد رارق  یسوم  هب  نوراه  هاگیاج  نوچمه  دوخ  هب  تبسن  ار  وا  هاگیاج  ،و  دننوگانوگ

شدجـسم زا  ،و  دروآ رد  وا  يرـسمه  هب  ار  نایناهج  ناوناب  رورـس  شرتخد  ،و  تسین ربمایپ  نم  زا  سپ  هکنیا  زج  ، ییاـسوم هب  تبـسن 
هاگنآ ، ار وا  ۀـناخ  رد  رگم  تسب  دـش  یم  زاب  دجـسم  هب  هک  ار  ییاهرد  همه  ،و  دوب لالح  شدوخ  يارب  ار  هچنآ  ، درک لالح  وا  يارب 

زا دیاب  ، دنک تمکح  ملع و  رهش  هدارا  هک  ره  سپ  ، تسا رهش  نآ  رد  یلع  مملع و  رهـش  نم  : دومرف ،و  درپس وا  هب  ار  شتمکح  ملع و 
یتشآ ، وت اب  یتشآ  ،و  نم نوخ  زا  تنوخ  ،و  نم تشوگ  زا  تتشوگ  ، ینم ثراو  نیشناج و  ردارب و  وت  : تفگ سپس  ، دوش دراو  نآ  رد 

هتخیمآرد نم  نوخ  تشوگ و  اب  هک  نانچ  ، هدش هتخیمآ  تنوخ  تشوگ و  اب  نامیا  ،و  تسا نم  اب  گنج  ، وت اب  گنج  ،و  نم اب 
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رب وت  نایعیـش  ،و  ینک یم  افو  نم  ياه  هدـعو  هب  ،و  يزادرپ یم  ار  مضرق  وت  ،و  ینم نیـشناج  رثوک  ضوح  راـنک  تماـیق  يادرف  وت  و 
نامیا لها  ، يدوبن یلع  يا  وت  رگا  ،و  دـننم ناگیاسمه  ،و  نم نوماریپ  تشهب  رد  ،و  دـیپس ناـشیور  هک  یلاـحرد  ، دـنرون زا  ییاـهربنم 

هار ادخ و  راوتسا  نامسیر  ییانیبان و  زا  رون  ،و  یهارمگ زا  تیاده  ۀیام  ، ربمایپ زا  سپ  ترضح  نآ  ،و  دندش یمن  هتخانـش  نم  زا  سپ 
وا رب  یسک  ، نید رد  شا  هقباس  اب  نینچمه  ،و  تفرگن یشیپ  وا  رب  یسک  ، ادخ لوسر  هب  يدنواشیوخ  رد  شا  کیدزن  اب  ، دوب وا  تسار 

لیوأت ساسارب  ،و  تفرگ یپ  ار  ( شنادـناخ وا  رب  ادـخ  دورد  ) ربمایپ راک  ، دیـسرن وا  هب  سکچیه  لـئاضف  زا  یتلیـضف  رد  ،و  دوبن مدـقم 
هب ادخ  هار  رد  ، ار برع  ناعاجش  نوخ  ، تفرگ یمن  دوخ  هب  ار  يا  هدننک  شنزرس  چیه  شنزرس  ادخ  ةرابرد  ،و  درک یم  گنج  نارق 

ربیخ و ردـب و  گنج  هنیک  ، درپس هنیک  ناشیاهلد  هب  سپ  ، داتفا رد  ناشناگرگ  اب  دـنارذگ و  غیت  مد  زا  ار  ناـشناروالد  ،و  تخیر نیمز 
جراخ ناگشیپ و  افج  نانکش و  نامیپ  ات  ، دندروآ ور  وا  اب  گنج  هب  دنداد و  اج  دوخ  داهن  رد  ار  وا  ینمشد  سپ  ، ار اهنآ  ریغ  نینح و 

لتق هب  ، درک ناینیـشیپ  نیرت  تخبدب  زا  هک  ، ناینیـسپ نیرت  تخبدب  ار  وا  تشذگرد و  هک  یماگنه  ،و  تشک ار  نید  هریاد  زا  ناگدش 
زا دـعب  ناـماما  ] ناگدـننک تیادـه  سپ  زا  ، ناگدـننک تیادـه  هراـبرد  شنادـناخ ) وا و  رب  ادـخ  دورد  ) ادـخ لوـسر  روتـسد  ، دـناسر
درگ شنادـنزرف  دـیعبت  ،و  وا مـحر  عـطق  يارب  ،و  دـندرک يراـشفاپ  ترـضح  نآ  هـب  تبـسن  ینمـشد  رب  تـّماد  ، دـشن تعاـطا  [ ربماـیپ
ریسا ،و  دش هتشک  هکنآ  دش  هتشک  سپ  دندرک  افو  ربمایپ  نامیپ  هب  ناشیا  ةرابرد  قح  تیاعر  يارب  هک  یناسک  زا  یکدنا  رگم  ، دندمآ

اریز ، دور یم  کین  شاداپ  دیما  نآ  رب  هک  هچنآ  هب  دش  يراج  نانآ  رب  اضق  ،و  دش دیعبت  هکنآ  دش  دیعبت  ،و  تشگ ریـسا  هکنآ  تشگ 
تسا ناراگزیهرپ  نآ  زا  ماجنارس  ،و  دهد یم  ثرا  هب  دهاوخب  شناگدنب  زا  هکره  هب  ار  نآ  ، تسادخ زا  نیمز 
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وا دنک و  یمن  فّلخت  شیوخ  هدعو  زا  زگره  ادخ  ،و  تسا یندـش  ماجنا  نامراگرورپ  هدـعو  نیقی  هب  هک  ام  راگدرورپ  تسا  هّزنم  و 
ناکدـننک هیرگ  دـیاب  (، ناشنادـناخ ناـشیا و  رب  ادـخ  دورد  ) یلع دّـمحم و  تـیب  لـها  زا  ناـگزیکاپ  رب  سپ  تـسا ، مـیکح  دـنمورین 

نویـش ،و  دننز دایرف  ناگدننکدایرف  ،و  دوش ناور  اهکـشا  دـیاب  نانآ  دـننام  يارب  ،و  دـننک يراز  ناشیا  رب  ناگدـننک  يراز  ،و  دـنیرگب
زا سپ  يا  هتـسیاش  ؟ دنیاجک نیـسح  نادنزرف  ؟ تساجک نیـسح  ؟ تساجک نسح  ، دنـشورخب ناگدنـشورخ  ،و  دننک نویـش  ناگدننک 

نیرتــهب زا  دــعب  هدــیزگرب  نیرتــهب  تساــجک  ؟ تساــجک هار  سپ  زا  هار  ، رگید ییوگتــسار  زا  سپ  ییوگتــسار  رگید  ۀتـــسیاش 
ياه هیاپ  ،و  نید ياهمچرپ  دـنیاجک  ، نازورف ناگراتـس  دـنیاجک  ، ناشفارون ياههام  دـنیاجک  ، نابات ياهدیـشروخ  دـنیاجک  ؟ دـیزگرب
ندرک نـک  هـشیر  يارب  هتــشگ  اـّیهم  نآ  تساـجک  ، دوـشن یلاــخ  رگتیادــه  ترتـع  زا  هـک  ادــخ  ةدــنامیقاب  نآ  تساــجک  ، شناد

متـس و ندرب  نیب  زا  يارب  ةدـش  دـیما  نآ  تساجک  ، دـنیوا راظتنا  هب  یجک  فارحنا و  ندومن  تسار  يارب  هکنآ  تساجک  ، ناراکمتس
نآ تساجک  ، تعیرش نید و  ندنادرگزاب  يارب  هدیزگرب  نآ  تساجک  ، اهتّنس اه و  هضیرف  دیدجت  يارب  هریخذ  نآ  تساجک  ، ینمشد

تکوش ةدننکـش  مهرد  تساجک  ، نید لها  نید و  ياه  هناشن  رگاـیحا  تساـجک  ، نآ دودـح  نآرق و  ندرک  هدـنز  يارب  هدـش  وزرآ 
ةدننکورد تساجک  ، نایغط نایـصع و  قسف و  لها  ةدننکدوبان  تساجک  ، ییورود كرـش و  ياهانب  ةدننک  ناریو  تساجک  ، نازواجتم

غورد و ياهماد  ةدننک  عطق  تساجک  ، یناسفن ياهاوه  فارحنا و  راثآ  ةدننکوحم  تساجک  ، يزادنا فاکـش  یهارمگ و  ياه  هخاش 
ینید یب  ،و  یهارمگ تجاجل و  لها  ةدننک  نک  هشیر  تساجک  ، ناگدننک یچیپرس  ناشکرس و  ةدننکدوبان  تساجک  ، ناتهب
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نآ زا  هک  ادخ  هار  رد  تساجک  ، اوقت ۀـیاپ  رب  نخـس  ةدـنروآدرگ  تساجک  ، نانمـشد ةدـننکراوخ  ،و  ناتـسود شخب  تّزع  تساجک 
تـساجک ، نامـسآ نیمز و  نیب  دـنویپ  ۀلیـسو  نآ  تساـجک  ، دـنروآ يور  شیوس  هب  ناتـسود  هک  ، ادـخ ةولج  تساـجک  ، دوش هدـمآ 

ناربمایپ نوخ  ةدنهاوخ  تساجک  ، اضر حالـص و  یگدنکارپ  ةدنروآدرگ  تساجک  ، تیاده مچرپ  ةدنرتسگ  ،و  يزوریپ زور  بحاص 
ناـتهب درک و  متــس  وا  هـب  هـک  ره  رب  هدـش  زوریپ  نآ  تساـجک  ، ـالبرک رد  هتــشک  نوـخ  ةدـنهاوخ  تساـجک  ، ناربماـیپ نادــنزرف  و 
دنزرف تساجک  ، اوقت یکین و  ياراد  ، تاقولخم ۀلسلسرس  تساجک  ، دنک اعد  هک  یماگنه  دوش  تباجا  هک  يرّطضم  نآ  تساجک  ، دز

تیادرف مناـج  رداـم و  ردـپ و  ،؟ يربـک همطاـف  دـنزرف  ،و  نیبـج نـشور  هجیدـخ  دـنزرف  ،و  یــضترم یلع  دـنزرف  ،و  هدـیزگرب ربماـیپ 
دنزرف يا  ، هتفاـی هار  ناـیامنهار  دـنزرف  يا  ، یمارگ ناـبیجن  دـنزرف  يا  ، بّرقم نارورـس  دـنزرف  يا  ، مشاـب راـصح  رپـس و  تیارب  ، دوـش

یب ياهایرد  دنزرف  يا  ، هدـیزگرب ناراوگرزب  دـنزرف  يا  ، هزیکاپ ناکاپ  دـنزرف  يا  ، بیجن ناراوگرزب  دـنزرف  يا  ، هزیکاپ ناگدـیزگرب 
نارتخا دـنزرف  يا  ، نازورف ناگراتـس  دـنزرف  يا  ، نابات ياهغارچ  دـنزرف  يا  ، ناشفارون ياـههام  دـنزرف  يا  ، رت یمارگ  شـشخب  نارک 

دنزرف يا  ، روهـشم ياهنییآ  دنزرف  يا  ، لماک ياهـشناد  دنزرف  يا  ، راکـشآ ياه  هناشن  دنزرف  يا  ، نشور ياههار  دـنزرف  يا  ، ناشخرد
، گرزب ربخ  دنزرف  يا  ، میقتسم هار  دنزرف  يا  ، سوسحم ياهلیلد  دنزرف  يا  ، دوجوم تازجعم  يا  ، هدش ظفح  ياه  هناشن 
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دنزرف يا  ، راکـشآ ياهلیلد  دنزرف  يا  ، اه هناشن  تایآ و  دـنزرف  يا  ، تسا میکح  الاو و  ، ادـخ دزن  ، باتکلا ّما  رد  هک  یـسک  دـنزرف  يا 
يا ، تایراذ سی و  دـنزرف  يا  ، مکحم تایآ  هط و  دـنزرف  يا  ، لماک ياهتمعن  دـنزرف  يا  ، اسر ياهتّجح  دـنزرف  يا  ، ناـیامن ياـهناهرب 

هب ، یلعا ّیلع  يادخ  هب  یکیدزن  یـسرتسد و  رد  هکنآ  ات  ، تخیوآرد هاگنآ  ، دش کیدزن  هک  یـسک  دنزرف  يا  ، تایداع روط و  دنزرف 
هچ ای  ، هتشادرب ار  وت  نیمز  مادک  متسناد  یم  هکلب  ، هتفرگ رارق  اجک  رد  تا  هناخ  متـسناد  یم  شاک  يا  ، دوب رتمک  ای  نامک  ود  هلـصاف 

یمن هدـید  وت  یلو  ، منیب یم  ار  مدرم  هک  تسا  تخـس  نم  رب  ؟ ییاوط يذ  نیمز  رد  اـی  ، نآ ریغ  رد  اـی  ییاوضر  هوـک  رد  اـیآ  ؟ یکاـخ
هب نم  زا  ،و  دریگ ارف  يراتفرگ  نم  نودب  ار  وت  هک  تسا  تخس  نم  رب  ، يزاین زار و  هن  یسوسحم و  يادص  مونـش  یمن  وت  زا  ،و  يوش
ام زا  هک  یتسه  يرود  وت  ، تیادف مناج  ، یتسین نوریب  ام  نایم  زا  هک  یتسه  يا  هدش  ناهنپ  وت  ، تیادف مناج  ، دسرن یتیاکش  دایرف و  وت 

مناج ، دننک هلان  تقارف  زا  ، هدرک دای  ار  وت  هک  نمؤم  نانز  نادرم و  زا  ، دنک وزرآ  هک  یقاتـشم  ره  يوزرآ  وت  ، تیادف مناج  ، تسین رود 
مناـج ، دریذـپن يزارط  مه  هک  يدـجم  راد  هشیر  تـخرد  وـت  ، تیادـف مناـج  ، دریگن يرترب  وا  رب  یـسک  هـک  ، یتّزع نـیرق  وـت  ، تیادـف

وت هب  تبسن  ینامز  هچ  ات  ، تسین يربارب  ار  يو  هک  ، یفرش نیرق  وت  ، تیادف مناج  ، تسین يدننام  ار  وا  هک  ، يا هنیرید  تمعن  وت  ، تیادف
يوس زا  هک  تسا  تخـس  نم  رب  ،؟ يزاین زار و  هچ  اب  ،و  منک فصو  ار  وت  ، نایب مادـک  اب  ،و  نامز هچ  ات  ،و  میالوم يا  ، مشاب نادرگرس 

نم رب  ، دنراذگ او  ار  وت  مدرم  یلو  ، منک هیرگ  وت  يارب  هک  تسا  تخس  نم  رب  ، مونشب شخب  تّرسم  نخـس  ،و  موش هداد  خساپ  وت  ریغ 
ینالوط شرانک  رد  ار  هیرگ  دایرف و  هک  ، تسه يا  هدننک  کمک  ایآ  ، تشذـگ هچنآ  نارگید  رب  هن  درذـگب و  وت  رب  هک  ، تسا تخس 

؟ منک
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اجنآ رد  قارف  راخ  هک  تسه  یمـشچ  اـیآ  ، مناـسر يراـی  دـنک  تولخ  هک  یماـگنه  ، شا یباـت  یب  رد  ار  وا  هک  ؟ تسه یباـت  یب  اـیآ 
ایآ ، يوش تاقالم  ات  ، تسه یهار  دمحا  رـسپ  يا  وت  بناج  هب  ایآ  ، دـنک تدـعاسم  یگدـیلخ  راخ  نآ  رب  ار  وا  نم  مشچ  سپ  ، هتفرگ
هچ ، میدرگ باریس  ات  ، میوش یم  دراو  تبآ  رپ  ياه  همـشچ  هب  نامز  هچ  ، میدرگ دنم  هرهب  ات  ددنویپ  یم  رد  يا  هدعو  اب  وت  هب  ام  زور 
زا هدید  ات  ، مینک یم  ماش  حبـص و  وت  اب  نامز  هچ  ، دـش ینالوط  ام  یگنـشت  هک  ؟ میوش یم  دـنم  هرهب  تراوگـشخ  لصو  بآ  زا  نامز 
یم رد  زور  نآ  ایآ  ، يا هدرتسگ  ار  يزوریپ  مچرپ  هک  یلاـحرد  ، مینیب یم  ار  وت  اـم  ینیب و  یم  اراـم  ناـمز  هچ  ، مینک نشور  راـک  نیا 

،و یتشاـبنا تلادـع  زا  ار  نیمز  هک  یلاـحرد  يوش  یم  اوشیپ  ار  یناـهج  ۀـعماج  وـت  ،و  مینک هطاـحا  ار  وـت  هک  ینیبـب  ار  اـم  هک  دـسر 
خیب و ،و  يا هدومن  عطق  ار  ناشکرـس  ۀشیر  يا و  هدرک  دوبان  ار  قح  نارکنم  ناّربکتم و  ،و  يا هدـناشچ  رفیک  يراوخ و  ار  تنانمـشد 

ثداوح اهیتخس و  ةدننک  فرطرب  وت  ایادخ.تسا  نایناهج  راگدرورپ  ، ادخ صاخ  شیاتس  : مییوگب ام  ات  ، يا هدنکرب  ار  ناراکمتس  نب 
سرداـیرف يا  سپ  ، ییاـیند ترخآ و  راـگدرورپ  وـت  ،و  تسوـت دزن  اـهنت  کــمک  يراــی و  هـک  ، مـبلط یم  يراــی  وـت  زا  ، يراوگاــن

رادـید هب  ،و  فرگـش ياـهورین  بحاـص  يا  هدـب  ناـشن  وا  هب  ار  شرورـس  ،و  سرب تراـتفرگ  کـچوک  ةدـنب  داـیرف  هـب  ، ناگدـنامرد
هب ماجنارس  تشگزاب و  ،و  يا هریچ  شرع  رب  هک  يا  ، نک شوماخ  ار  شا  یگنـشت  شتآ  ،و  يادزب وا  زا  ار  لد  زوس  هودنا و  ، شرورس

يارب ار  وا  وت  ،و  دزادنا تربمایپ  وت و  دای  هب  ار  مدرم  هکنآ  ، میتسه وت  ّیلو  يوس  هب  قاتـشم  تّدش  هب  ناگدنب  ام  ، ایادـخ ، تسوا يوس 
ّتیحت وا  هب  ام  بناج  زا  ، يدـنادرگ ام  زا  نامیا  لها  ياوشیپ  ار  وا  ،و  يداد رارق  ام  ناما  موق و  ار  وا  ،و  يدـیرفآ هاگهانپ  نابهگن و  ام 

شیپ اب  ار  تتمعن  ،و  هد رارق  ام  هاگتماقا  هاگیاج و  ، ار وا  هاگیاج  ،و  ازفیب راگدرورپ  يا  ار  ام  رب  مارکا  هلیـسو  نیا  هب  ،و  ناسرب مالـس  و 
ام ات  ، نادرگ لماک  ام  يور  شیپ  رد  وا  نتخادنا 
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،و تسرف دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  ایادخ.دیامن  لیان  تصلاخ  ناگدنب  زا  نادیهـش  ینیـشنمه  هب  ،و  دیامن تیاهتـشهب  دراو  ار 
همطاف ، يربک ۀقیّدص  شا  هّدج  رب  ربمایپ و  زا  سپ  رورس  نآ  شردپ  رب  ،و  رتگرزب رورس  نآ  ، تلوسر وا و  ّدج  دّمحم  رب  تسرف  دورد 

نیرت و ماوداـب  نیرت و  ماـمت  نیرت و  لـماک  نیرترب و  ، شدوـخ رب  راـکوکین و  ناردـپ  زا  ، يدـیزگزب هک  یناـسک  رب  ،و  دّـمحم رتـخد 
دورد وا  رب  ،و  يداتـسرف تناگدـیرفآ  ناـیم  زا  تناگدـش  باـختنا  تناگدـیزگرب و  زا  یکی  رب  هک  يدورد  نـیرت  ناوارف  نیرتـشیب و 

وا ۀلیـسو  هب  ار  قح  ایادخ  ، دـشابن شنامز  يارب  یندیـسر  رخآ  هب  ،و  شتدـم يارب  یتیاهن  ،و  شودـع يارب  ینایاپ  هک  يدورد  ، تسرف
،و نادرگ راوخ  وا  تسد  هب  ار  تنانمـشد  ،و  ناسرب تلود  هب  بانج  نآ  ببـس  هب  ار  تناتـسود  ،و  نک دوبان  وا  هب  ار  لطاب  ،و  راد اـپرب 

گنچ ناشتیانع  ناماد  هب  هک  هد  رارق  ینانآ  زا  ار  ام  ،و  دـناسرب وا  ناگتـشذگ  تقافر  هب  ار  ام  هک  يدـنویپ  ، وا ام و  نیب  ایادـخ  دـنویپ 
کمک شا  ینامرفان  زا  يرود  ،و  شا يرادربنامرف  رد  شـشوک  ،و  شقوقح تخادرپ  رب  ار  ام  ،و  دننک تماقا  ناشفطل  ۀیاس  رد  دننز و 

هب نآ  ببـس  هب  هک  يّدـح  اـت  ، شخبب اـم  هب  ار  ترـضح  نآ  ریخ  ياـعد  تمحر و  تفأر و  ،و  هن ّتنم  شا  يدونـشخ  هب  اـم  رب  ،و  نک
هدـیزرمآ و ار  ناـمناهانگ  ،و  هتفریذـپ ار  ناـمزامن  وا  ۀلیـسو  هـب  ایادـخ  ، میـسرب تهاگــشیپ  رد  يراگتــسر  ،و  تا هدرتـسگ  تـمحر 

هدروآرب ار  نامیاهتجاح  ،و  هدش فرطرب  ار  نامهودنا  ،و  هدرتسگ وا  ببـس  هب  ار  نامیاهیزور  ایادخ  ، نادرگ باجتـسم  ار  نامیاهاعد 
دزن ار  تمارک  هک  هناـنابرهم  يرظن  نک  رظن  اـم  هب  ،و  ریذـپب تیوس  هب  ار  ناـبّرقت  ،و  روآ يور  تمیرک  ةولج  هب  اـم  بناـج  هب  ،و  اـمرف

وا رب  ادخ  دورد  ) شّدج ضوح  زا  ،و  نادرگم ام  زا  تدوج  قح  هب  ار  هنانابرهم  رظن  نآ  ،و  میناسرب لامک  هب  رظن  نآ  ۀلیسو  هب  ، وت
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نابرهم يا  ، دشابن یگنشت  نآ  زا  سپ  هک  ، شوخ اراوگ و  ،و  لماک یندش  بارس  ، نک نامباریـس  ، وا تسد  هب  وا و  ماج  اب  ( شنادناخ و 
هب هّللا  ءاش  نا  هک  ، ینک یم  اـعد  یهاوخ  هچ  نآ  هب  يروآ و  یم  اـجب  تراـیز  زاـمن  تشذـگ  هک  یتروص  هب  هاـگنآ  ناـنابرهم  نیرت 

.دیسر دهاوخ  تباجا 

[ دوش یم  ترایز  نآ  هب  مالّسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  ام  يالوم  حبص  زامن  زا  سپ  زور  ره  هک  ، تسا یترایز  : مود لمع  ]

ترایز نآ  ،و  دوش یم  ترایز  نآ  هب  مالّـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  ام  يالوم  حبـص  زامن  زا  سپ  زور  ره  هک  ، تسا یترایز  : مود لمع 
: تسا نینچ 

،و نیمز ياـهبرغم  اهقرـشم و  رد  نمؤـم  ناـنز  نادرم و  همه  بناـج  زا  ( وا رب  ادـخ  دورد  ،) ناـمزلا بحاـص  میـالوم  هب  ناـسرب  ایادـخ 
اهدورد ، مدوخ منادنزرف و  مردام و  ردپ و  فرط  زا  نینچمه  ،و  نانآ ةدرم  هدـنز و  ، شیاههوک اهیراومه و  ،و  شیاهایرد اهیکـشخ و 

نآ هب  ششناد  ،و  هدرمشرب شباتک  هچنآ  رامـش  ،و  شا يدونـشخ  تیاهن  ،و  شتاملک یگدیـشک  ادخ و  شرع  ینارگ  هب  ییاهتیحت  و 
ایادـخ.منک یم  دـیدجت  ما  هدـهع  رب  ، تعیب نامیپ و  دـهع و  ، ترـضح نآ  يارب  زور  ره  رد  زور و  نیا  رد  ایادـخ.تسا  هتفاـی  هطاـحا 

الوم رب  تسرف  دورد  سپ  ، يدومرف مصاخ  تمعن  نیا  هب  ،و  يداد ما  يرترب  تلیضف  نیا  هب  ،و  يدومن تفارـش  نیا  هب  ارم  هک  نانچمه 
زا ، شیور شیپ  ناگدـش  هتـشک  زا  ،و  ترـضح نآ  زا  ناگدـننک  عافد  ناوریپ و  نارای و  زا  هد  رارق  ارم  ،و  ناـمزلا بحاـص  مرورـس  و 

مکحم و ییانب  نانآ  ییوگ  : يا هدومرف  ، هدومن فصو  تنآرق  رد  ار  نآ  لـها  هک  یفـص  رد  ، هارکا یتحاراـن و  هن  ، تبغر لـیم و  يور 
رب ، وا رب  تسا  یتعیب  نیا  ایادخ.هد  رارق  ( ناشیا رب  دورد  ) شنادناخ تلوسر و  تعاطا  ،و  تتعاطا ۀیاپ  رب  نم  زا  ار  لمع  نیا.دنراوتـسا 

.تمایق زور  ات  نم  ةدهع 
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نیا زا  سپ  هک  ، ما هدید  یمیدق  ياهباتک  زا  یـضعب  رد  نم  : هدومرف « راونالا راحب  » باتک رد  هّللا  همحر  یـسلجم  ۀـمّالع  : دـیوگ ّفلؤم 
ترایز راهچ  سّدقم  بادرس  لامعا  رد  ام  هک  نادب  زین  و.تعیب  رد  ندادرارق  دننام  ، دنراذگب پچ  تسد  هب  ار  تسار  تسد  ، ترایز

مایا رد  ، هرهاط جـجح  تاراـیز  رکذ  رد  ، لوا باـب  رد  ،و  ددرگ یم  بوسحم  اـم  باـتک  تراـیز  نیمجنپ  ، تراـیز نیا  ،و  میدرک لـقن 
.دوش یم  ترایز  نآ  هب  هعمج  ياهزور  رد  هک  ، میدرک لقن  ترضح  نآ  يارب  یترایز  ، هتفه

[ دهع ياعد  : موس لمع  ]

ام مئاق  ناروای  زا  ، دناوخب ار  دهع  نیا  هاگحبص  لهچ  هکره  : هدش تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  : تسا دهع  ياعد  : موس لمع 
رب یلاعت  قح  ،و  دشاب ترضح  نآ  تمدخ  رد  هک  ، دروآ نوریب  ربق  زا  ار  وا  ادخ  ، دورب ایند  زا  ترضح  نآ  روهظ  زا  شیپ  رگا  ،و  دشاب

: تسا نیا  دهع  نآ  ،و  دزاس وحم  وا  زا  هانگ  رازه  ،و  دیامرف تمارک  وا  هب  هنسح  رازه  هملک  ره 

،و روبز لیجنا و  تاروت و  ةدنتـسرف  ورف  ،و  ناشوج يایرد  راگدرورپ  ،و  دـنلب یـسرک  راگدرورپ  ،و  گرزب رون  راگدرورپ  يا  يادـخ 
یم وت  زا  ایادخ.نالوسر  ناربمایپ و  ،و  بّرقم ناگتـشرف  راگدرورپ  ،و  گرزب نآرق  ةدـننک  لزان  ،و  باتفآ ترارح  هیاس و  راگدرورپ 
قح هب  مهاوخ  یم  وت  زا  ، مئاد ياـجرب  اـپ  هدـنز و  يا  ، تا هنیرید  ییاورناـمرف  ،و  تشخبروـن هجو  روـن  هب  ،و  تمیرک يور  هب  مهاوـخ 
ره زا  شیپ  هدنز  يا  ، دنوش یم  هتـسیاش  نآ  هب  ناینیـسپ  اینیـشیپ و  هک  تمان  قح  هب  ،و  دـش نشور  اهنیمز  اهنامـسآ و  نآ  هب  هک  ، تمان
يا ، ناگدـنز ةدـنناریم  ،و  ناـگدرم ةدـننک  هدـنز  يا  ، دوـبن يا  هدـنز  هـک  یتـقو  نآ  رد  هدـنز  يا  ، هدــنز ره  زا  سپ  هدــنز  يا  ، هدــنز

وا و رب  ادـخ  ياهدورد  هک  تنامرف  هب  هدـننک  مایق  ، هتفای هار  يامنهار  ماما  اـم  يـالوم  هب  ناـسرب  ایادـخ  تسین  وت  زج  يدوبعم  ، هدـنز
اهیراومه ، شیاهبرغم نیمز و  اهقرشم  رد  ، نمؤم نانز  نادرم و  ۀمه  بناج  زا  ، شکاپ ناردپ 
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هچنآ ،و  شتاملک شـشک  ،و  ادـخ شرع  ینارگ  هب  اهدورد  زا  ، مردام ردـپ و  نم و  فرط  زا  ،و  شیاهایرد اهیکـشخ و  ، شیاـههوک و 
هدهع رب  ترضح  نآ  يارب  ، میاهزور زا  منک  یگدنز  ات  زور و  نیا  حبـص  رد  ایادخ  ، هتفای هطاحا  نآ  هب  شباتک  ،و  هدرمـشرب شـشناد 

عافد ناراکددم و  نارای و  زا  ، ارم ایادخ.مرادنرب  تسد  هاگ  چیه  ،و  منادرگن ور  نآزا  هک  ، منک یم  دـیدجت  تعیب  نامیپ و  دـهع و  ، ما
ناعفادــم ،و  شرماوا ناگدــننک  تعاــطا  ،و  شیاــه هتــساوخ  ندروآرب  رد  ، شیوـس هـب  ناگدنباتــش  زا  ،و  هد رارق  وا  زا  ناگدــننک 
تناگدنب رب  هک  یگرم  وا  نم و  نیب  رگا  ایادخ.شهاگشیپ  رد  ناگدش  هتشک  ،و  شا هتساوخ  بناج  هب  ناگدنریگ  شیپ  ،و  شترضح

نآ توعد  هب  وگخساپ  ، هنهرب ةزین  ،و  هدیشکرب ماین  زا  ریشمش  اب  ، روآ نوریب  ارم  ربق  زا  هدیشوپ  نفک  دش ، لئاح  یتخاس  یعطق  متح و 
هب نم  زا  یهاگن  اب  ،و  نایامنب نم  هب  ار  هدوتس  یناشیپ  ،و  تداشر اب  لامج  نآ  ایادخ.نیشن  هیداب  نیـشنرهش و  نایم  رد  ، هدننک توعد 

شهار هب  ارم  ،و  شخب تعـسو  ار  شهار  ،و  نادرگ ناسآ  ار  شندمآرد  ،و  نک باتـش  شرما  شیاشگ  رد  ،و  هنب همرـس  ار  ما  هدید  وا 
وا ۀلیـسو  هب  ار  تناگدنب  ،و  نک دابآ  ار  تیاهروشک  وا  تسد  هب  يادخ  ، نادرگ مکحم  ار  شتـشپ  نک و  ذـفان  ار  شنامرف  ،و  روآ رد 

ّیلو ایادخ  ، دش نایامن  مدرم  لامعا  رثا  رد  ، ایرد یکـشخ و  رد  داسف  : هک تسا  قح  تا  هتفگ  ،و  يدومرف وت  هک  یتسرد  هب  ، امرف هدـنز 
مه زا  ار  نآ  رگم  ، دباین تسد  لطاب  زا  يزیچ  هب  ات  ، نک راکـشآ  ام  يارب  ، هدش هدیمان  تلوسر  مان  هب  هک  تربمایپ  رتخد  دـنزرف  ،و  تا

يرای هک  یـسک  يارب  روای  ،و  تناگدنب زا  ناگدیدمتـس  يارب  یهاگهانپ  هد  رارق  ار  وا  ایادخ  ، دـیامن تباث  اجرباپ و  ار  قح  ،و  دـشاپب
،و دبای یمن  وت  زج  دوخ  يارب 
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وا رب  ادخ  دورد   ) تربمایپ ياهـشور  تنید و  ياه  هناشن  زا  هچنآ  ةدننک  مکحم  ،و  هدش لیطعت  تباتک  ماکحا  زا  هچنآ  ةدـننکدیدجت 
رب ادخ  دورد  ) دّمحم تربمایپ  ایادخ  ، يراد شهاگن  ، نازواجتم ۀلمح  زا  هک  نانآ  زا  ، ایادخ ، هد رارق  ار  وا  ،و  تسا هدیسر  ( شنادناخ و 

محر اـم  یگدـنامرد  هب  وا  زا  سپ  ،و  نک داـش  دـندرک  يوریپ  وا  زا  شتوـعد  هیاـپ  رب  هک  یناـسک  ،و  وا رادـید  هب  ار  ( شنادـناخ وا و 
ار شروهظ  نارگید  هک  ، امرف باتش  ام  يارب  شروهظ  رد  ،و  نک فرطرب  ترضح  نآ  روضح  هب  تما  نیا  زا  ار  هودنا  نیا  ایادخ  ، امرف

.نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  تا  ینابرهم  هب  ، مینیب یم  کیدزن  ام  ،و  دننیب یم  رود 

نامّزلا بحاص  ای  يالوم  ای  ، لجعلا ، لجعلا : ییوگ یم  هبترم  ره  رد  ،و  ینز یم  تسد  دوخ  نار  رب  راب  هس  هاگنآ 

[ رهطم بادرس  زا  جورخ  ماگنه  : مراهچ لمع  ]

،و درگرب فیرش  بادرـس  يوس  هب  ، يوش ّصخرم  ترـضح  نآ  رّهطم  مرح  زا  یتساوخ  نوچ  : هدومرف سوواط  نبا  دّیـس  : مراهچ لمع 
رکذ نآ  نایاپ  ات  ار  اـعد  نیا  »و  ...کـّیلو نع  عفدا  مهّللا  :» وگب تسیاـب و  هلبق  هب  ور  هاـگنآ  ، ناوخب زاـمن  یهاوخ  یم  هچره  اـجنآ  رد 

.یلاعت هّللا  ءاش  نا  درگزاب  یتخبشوخ  اب  ،و  ناوخب رایسب  ار  ادخ  : دومرف سپس  درک و 

ار اعد  نیا  مه  ام  ،و  هدرک لقن  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  زا  هعمج  زور  لامعا  رد  ار  اعد  نیا  « حابـصم » باتک رد  خیـش  : دیوگ ّفلؤم 
ترضح هک  هدرک  تیاور  نمحرلا  دبع  نب  سنوی  : هدومرف خیش  ، میروآ یم  اجنیا  رد  ، هدومن لقن  ترضح  نآ  زا  خیش  هک  یتروص  هب 

: اعد نیا  هب  هجرف  یلاعت  هّللا  لجع  رمالا  بحاص  ترضح  يارب  ، ندومن اعد  هب  دندومرف  یم  رما  مالّسلا  هیلع  اضر 

ةدـید ،و  تتمکح هب  ياـیوگ  ،و  تبناـج زا  يوگنخـس  ناـبز  ،و  تناگدـیرفآ رب  تّجح  تا و  هفیلخ  ،و  تا ّیلو  زا  ، نـک عاـفد  ایادـخ 
مامت ّرـش  زا  هد  شهانپ  ،و  وت دزن  هدننک  تدابع  ، وت هب  هدنهانپ  ، دهاجم راوگرزب  رورـس  نآ  ، تناگدنب رب  هاوگ  ،و  تا هزاجا  هب  هدـنرگن 

رادهگن ار  وا  ،و  يداد تروص  ،و  يدرورپ يدرک و  دیدپ  يدیرفآ و  هچنآ 
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نآ هب  ار  هک  ره  دوشن  هابت  هک  تا  يرادهگن  هب  ، شیاپ ریز  ،و  رس يالاب  ،و  شپچ تسار و  بناج  زا  ،و  شرس تشپ  ،و  شیور شیپ  زا 
دوخ ةدرپس  رد  هد  رارق  ار  وا  تنید و  ياه  هیاپ  ،و  وت بناج  زا  ناماما  نآ  ، شناردـپ ،و  تربمایپ وا  دوجو  رد  نک  ظـفح  ،و  يرادـهگن

نمیا ار  وا  ،و  ددرگن روهقم  هک  تا  يدـنمورین  یگدـنرادزاب و  رد  ،و  دور یمن  نیب  زا  شتینما  هک  تراوـج  رد  ،و  دوـش یمن  هاـبت  هک 
نآ رد  هکره  هک  ، تتتیاـمح رد  هد  شرارق  ،و  دوـش یمن  راوـخ  زگره  ، يدوـمن نمیا  نآ  هـب  ار  هـکره  هـک  ، تـمکحم ناـما  هـب  ،و  راد
هب زاـس  شدـنمورین  تا و  هریچ  رگـشل  اـب  ، نک شکمک  ،و  تدـنمورین يراـی  هـب  هد  شا  يراـی  ،و  ددرگن عـقاو  دربتـسد  دروـم  ، دـشاب

شنمـشد هک  ار  یـسک  رادب  نمـشد  ،و  دراد شتـسود  هک  ار  یـسک  رادب  تسود  ،و  ار تناگتـشرف  هدـب  رارق  وا  رـس  تشپ  ،و  تیورین
وا هب  ار  روما  ره  رد  فاکش  ایادخ  ، هتفای ناماس  يا  هطاحا  ، روآ رد  ناگتـشرف  ۀطاحا  هب  ار  وا  ،و  ناشوپب وا  هب  ار  تمکحم  هرز  ،و  دراد

شدنام لوط  اب  ار  نیمز  ،و  نایامنب وا  هب  ار  تلادع  ،و  نادرگ دوبان  شتسد  هب  ار  متس  ،و  هد دنویپ  وا  هب  ار  یگتخیـسگ  ،و  نک حالـصا 
،و زاس دـنمورین  ار  شناروای  ،و  هد شا  يرای  نانمـشد  لد  رد  سرت  نتخادـنا  رد  ۀلیـسو  هب  ،و  نک کـمک  يزوریپ  هب  ار  وا  ،و  ياراـیب
هب ،و  نادرگ دوبان  دـنک  تنایخ  وا  هب  هکره  ،و  زاس كاله  دزرو  ینمـشد  وا  هب  تبـسن  هک  ار  یـسک  ،و  نک راوخ  ار  شا  هدـنراذگاو 

،و تعدب ناگدنروآدیدپ  ،و  یهارمگ نارس  وا  ۀلیسو  هب  ،و  ناسرب لتق  هب  ار  نآ  ياهنوتس  اههاگ و  هیکت  ،و  رفک ناشکندرگ  وا  تسد 
ار نانید  یب  مامت  نارفاک و  ،و  نک راوخ  ار  ناشکندرگ  وا  تسد  هب  ،و  نکـش مهرد  ار  لطاب  ناگدـننک  تیوقت  ،و  ّتنـس ناگدـنناریم 

ناشیا زا  يراثآ  ،و  نانآ زا  يراید  ات  ، شیاههوک اهراومه و  ،و  شیاهایرد اهیکـشخ و  ،و  شیاهبرغم نیمز و  ياهقرـشم  رد  ، زاس دوبان 
دوجو هب  ار  نانمؤم  ،و  ار تناگدـنب  هد  افـش  ناشیا  وحم  اب  ،و  نک كاپ  نانآ  ةدولآ  دوجو  زا  ار  تیاهروشک  ایادـخ.يراذگن  یقاب  ار 

ار ناربمایپ  ۀنهک  ماکحا  نالوسر و  ياهشور  ،و  نادرگ زیزع  ترضح  نآ 
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،و ینادرگزاب وا  دوجو  هب  ار  تنید  ات  ، امرف دیدجت  ، هتفای رییغت  تنوناق  زا  هدش و  وحم  تنید  زا  ار  هچنآ  وا  ۀلیـسو  هب  ،و  نک هدنز  وا  هب 
هکنیا ات  ، دشابن شهارمه  يا  هیاریپ  تعدب و  دوشن و  هدید  نآ  رد  یجک  هک  ییامن  حیحص  صلاخ و  هزات و  دیدج و  وا  تسد  ود  رب 

هتخانـشان ،و  قح ياهدـنب  هرگ  ،و  ییامن شوماخ  ار  رفک  ياهـشتآ  وا  ۀلیـسو  هب  ،و  ینک نشور  ار  يربارباـن  ياـهیکیرات  شتلادـع  اـب 
،و يدومن باختنا  دوخ  بیغ  يارب  ار  وا  ،و  يدیزگرب دوخ  يارب  ار  وا  هک  يا  هدنب  ، تسوت ةدنب  وا  اریز  ، يزاس نشور  وا  هب  ار  تلادع 
رد ام  ایادـخ.يدومن  شملاس  ینیکرچ  زا  ،و  يدومرف شکاپ  یگدولآ  زا  ،و  يدرک شا  هزیکاپ  اـهبیع  زا  یتشاد و  شزاـب  ناـهانگ  زا 

یتیـصعم بکترم  ،و  درواین یمزب  ،و  دادـن ماجنا  یهانگ  هک  ، میهد یم  یهاوگ  وا  يارب  ، گرزب ۀـثداح  ندیـسرارف  زور  ،و  تمایق زور 
،و دادن رییغت  ار  ینییآ  ،و  تخاسن نوگرگد  ار  يا  هضیرف  ،و  درکن کته  وت  زا  ار  یتمرح  ،و  درکن هابت  وت  هاگشیپ  رد  ار  یتعاط  ،و  دشن
،و شلها شدوجو و  رد  ، نک اطع  وا  هب  ایادـخ  ، هزیکاپ ، رادتـسود ، بیع یب  ، راگزیهرپ ، كاپ ، هتفاـی هار  ، ياـمنهار تسوا  هک  یتسرد  هب 
وا يارب  ،و  ییامن لاحشوخ  نآ  هب  ار  شدوجو  ،و  ینک نشور  نآ  هب  ار  شمشچ  هک  يزیچ  ، شتیعر همه  تما و  شداژن و  نادنزرف و 

يراـج یناـمرف  ره  زارف  رب  ار  شناـمرف  اـت  ، ار شراوخ  دـنمورین و  ،و  ار شرود  کـیدزن و  ار  اـهتکلمم  ۀـمه  ییاورناـمرف  ، يروآدرگ
لدتعم ۀقیرط  ،و  رتگرزب هّداج  ،و  تیاده هار  هب  راوگرزب  نآ  تسد  ود  هب  ار  ام  ایادـخ.ینادرگ  هریچ  یلطاب  ره  رب  ار  وا  قح  ،و  يزاس

شا يوریپ  رب  ،و  شخب نامیورین  شتعاط  رب  ،و  دـیامن قحلم  نآ  هب  ار  دوخ  ، هدـنام بقع  ،و  ددرگ راـب  نآ  هب  وردـنت  هارمگ  هک  ، رادـب
شروتـسد هب  هدـننک  ماـیق  تّدـش  هب  هک  یهورگ  نآ  ، هدـب رارق  وا  هورگ  رد  ار  اـم  ،و  هنب ّتنم  اـم  رب  شتعباـتم  هب  نـک و  ناـمیاجرباپ 

شا یهاوخریخ  اب  ،و  دنشاب یم  ابیکش  وا  هارمه  ،و  دنتسه
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ییامن و روشحم  شتموکح  ناگدننک  تیوقت  ،و  ناراکددم نارای و  رامـش  رد  ، تمایق زور  رد  ار  ام  ات  ، دـناوت يدونـشخ  ناگدـنیوج 
،و مینکن دامتعا  وت  ریغ  هب  راک  نیا  رد  ات  ، هدب رارق  یبلط  ترهـش  ،و  ییامندوخ ههبـش و  کش و  ره  زا  صلاخ  ، ام يارب  ار  تیعقاو  نیا 
تلاسک و یگتسخ و  زا  ،و  یهد رارق  وا  اب  تشهب  رد  ،و  ینک دراو  وا  هاگیاج  هب  ار  ام  ییاج  ات  ،و  میهاوخن ار  وت  يدونـشخ  زج  نآ  هب 

دنمورین اـهنآ  هب  ار  تا  ّیلو  يراـی  ،و  يروآ يزوریپ  تنید  يارب  اـهنآ  تسد  هـب  هـک  هد  رارق  یناـسک  زا  ار  اـم  ،و  هد ناـمهانپ  یتـیس 
راوـشد رایـسب  راـک  اـم  رب  یلو  ، ناـسآ وـت  رب  نارگید  اـب  اـم  ندرک  ضوـع  اریز  ، نکم ضوـع  نارگید  اـب  هنیمز  نیا  رد  اـم  ،و  يزاـس

،و ازفیب شرمع  رد  ،و  ناـسرب ناـشیاهوزرآ  هـب  ار  ناــنآ  ،و  تـسرف دورد  وا  زا  سپ  ناــیاوشیپ  ،و  شدــهع ناــّیلوتم  رب  ایادــخ.تسا 
تباث ار  ناشتموکح  ياه  هیاپ  ،و  يدرک دنتـسم  نانآ  هب  تتاروتـسد  زا  هچنآ  ، نک لـماک  ناـنآ  يارب  ،و  زاـس دـنمورین  ار  ناـشیزوریپ 

،و تشناد ناراد  هنازخ  ،و  تتاملک نداعم  ، دننانآ هک  یتسرد  هب  ، هد رارق  ناروای  زا  تنید  هب  تبـسن  ،و  نانآ ناراکددم  زا  ار  ام  ،و  رادب
ياه هدـیزگ  تیایلوا و  ،و  تناگدـیرفآ زا  ناگدـیزگرب  و  تناگدـنب ، زا  ياـه  هدـبز  ،و  تنید ياـه  هناوتـسا  ،و  تدـیحوت ياـه  هیاـپ 

.داب نانآ  رب  وا و  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  مالس و  تربمایپ و  نادنزرف  هدش  باختنا  ،و  تناتسود

ةدنراد ربرد  لصف  نیا  مالّسلا و  مهیلع  هرهاط  ججح  رب  تاولـص  دوش و  یم  هدناوخ  ترایز  نآ  زا  سپ  هک  ییاعد  هعماج و  تارایز  رد  لصف 
: تسا ماقم  دنچ 

هراشا
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([ درک ترایز  نآ  هب  ناوت  یم  ار  یماما  ره  ) هعماج تارایز  رد  : لوا ماقم  ]

هراشا

زا هنومن  دـنچ  رکذ  هب  ام  هک  تسا  رایـسب  تارایز  نیا  درک و  ترایز  نآ  هب  ناوت  یم  ار  یماما  ره  هک  : هعماج تاراـیز  رد  : لوا ماـقم 
مینک یم  افتکا  اهنآ  نایم 

[ ...هدرک لقن  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  قودص  خیش  هک  یترایز  : لوا ترایز  ]

ربق دزن  ندـمآ  باب  رد  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  هک  : هدرک تیاور  « هیقفلا هرـضحی  نم ال  » باتک رد  قودـص  خیـش  : لوا تراـیز 
زامن تسا  ترـضح  نآ  ربق  نآ  فارطا  رد  هک  يدجاسم  رد  : دومرف ترـضح  نآ  ، دندیـسرپ مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح 
دننام ، هسّدـقم ۀفیرـش  ياهرازم  قلطم  ای  مالّـسلا  مهیلع  ناماما  زا  کی  ره  ترایز  رد  ینعی  : تسا زیاـج  عضاوم  ۀـمه  رد  و.دـیراذگب 

ادــخ و ياـیلوا  رب  مالــس  : دــیئوگب هـکنیا  ،و  رهاــظلا وـه  اــمک  مالـّـسلا  مـهیلع  ایــصوا  ریاــس  ناربماــیپ و  ياــههاگمارآ ] ] دــقارم
رب مالـس  ، شناتـسود ادخ و  نانیما  رب  مالـس  ، شناگ هفیلخ  ادخ و  نارای  رب  مالـس  ، شناتـسود ادـخ و  نانیما  رب  مالـس  ، شناگدـیزگرب

یهن رما و  ناگدننکراکشآ  رب  مالـس  ، ادخ رکذ  ياه  هناخ  رب  مالـس  ادخ ، تفرعم  ياه  هاگهاج  رب  مالـس  ، شیاه هفیلخ  ادخ و  نارای 
تعاط رد  ناـصلخم  رب  مالـس  ، ادـخ تیاـضر  ۀـصرع  رد  ناگتفایرارقتـسا  رب  مالـس  ، ادـخ يوس  هب  ناگدـننک  توعد  رب  مالـس  ، ادـخ

ادخ ، هتشاد ناشنمشد  هکره  ،و  هتشاد تسود  ار  ادخ  ، هتشاد ناشتسود  هکره  هک  نانآ  رب  مالس  ، ادخ يوس  هب  نایامنهار  رب  مالس  ، ادخ
رد ، دز گنچ  نانآ  هب  هک  ره  هتخانشن و  ار  ادخ  ، تخانشن ار  نانآ  هکره  ،و  هتخانش ار  ادخ  ، تخانش ار  نانآ  هکره  ،و  هتشاد نمـشد  ار 
هک مریگ  یم  هاوگ  ار  ادخ  ،و  تسا هتفگ  كرت  ار  ّلج  ّزع و  يادخ  نامه  ، تفگ كرت  ار  نانآ  هکره  ،و  هدز گنچ  ادـخ  هب  تقیقح 

،و مراد نامیا  امش  راکشآ  ناهنپ و  هب  ، دیگنج رد  وا  اب  امش  هک  ره  اب  مگنج  رد  ،و  دیتسه حلص  رد  وا  اب  امش  هک  ره  اب  محلـص  رد  نم 
ادخ بناج  هب  ناشیا  زا  ، دـنک تنعل  سنا  ّنج و  زا  ، ار دـمحم  نادـناخ  نمـشد  ادـخ  ، میامـش هب  هدـنراذگاو  ار  روما  نیا  ۀـمه  رایتخا 

رد ،و  هدش لقن  « ترایزلا لماک  »و« بیذـهت »و« یفاک » ياهباتک رد  ترایز  نیا.شنادـناخ  دّـمحم و  رب  ادـخ  دورد  ،و  میوج یم  يرازیب 
نایاپ زا  سپ  اهباتک  ۀمه 
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مهیلع دّـمحم  نادـناخ  دّـمحم و  رب  و.تسا  يزجم  اهترایز  ۀـمه  رد  دـش  رکذ  هک  یتاملک  نیا  ینعی  نیا  هک  ، تسا روکذـم  ، تراـیز
ییاعد ره  ،و  ییوج یم  يرازیب  ناشنانمشد  زا  يرب و  یم  مان  ناشدوخ  ياهمان  هب  ار  کی  کی  ،و  یتسرف یم  تاولـص  رایـسب  مالّـسلا 
اهترایز ۀمه  رد  : ۀلمج ینعی  » هدـنامیقاب نیا  ارهاظ  : دـیوگ ّفلؤم.ینک  یم  رایتخا  نامیا  اب  نانز  نادرم و  ،و  دوخ يارب  یهاوخ  یم  هک 

دـشاب و تیاور  زا  جراـخ  هدـنامیقاب  نیا  مینک  ضرف  رگا  یلو  ، تـسا مالّـسلا  هـیلع  موـصعم  مـالک  زا  تـیاور و  وزج  تـسا » يزجم 
خیاشم ناگرزب  نوچ  ، تسا هعماج  ترایز  ، ترایز هکنیا  هب  میتسه  نئمطم  مه  زاب  ، تسا ناـیوار  زا  یـضعب  مـالک  تراـبع و  مییوگب 

باب رد  ار  نآ  سپ  ، دراد تلالد  نآ  رب  ثیدح  يادتبا  رهاظ  هک  نانچ  تسا  يزجم  اهترایز  ۀمه  رد  هک  ، دـنا هدـیمهف  نینچ  ، ثیدـح
رگید ضعب  ریغ  یـضعب  هب  صاصتخا  هک  ، تسا هعماج  تافـص  زا  امامت  زین  ، ترایز رد  هدراو  ریباعت  ،و  دـنا هدرک  لقن  هعماج  تارایز 

رد املع  زا  یعمج  هک  نانچ  ایصوا  ایبنا و  دهاشم  یتح  ، دوش ترایز  ، ترایز نآ  هب  ، هفّرشم دهاشم  مامت  رد  تسا  بسانم  سپ  درادن ،
مالّـسلا مهیلع  ناـماما  زا  کـی  ره  رب  تاولـص  هب  رما  ، تراـیز لـیذ  رد  نوـچ  و.دـنا  هدرک  لـقن  مالّـسلا  هـیلع  سنوـی  باـنج  دهـشم 

رخآ رد  هک  ، ار یناهفـصا  باّرـض  نسحلا  وبا  هب  بوبـسنم  تاولـص  رگا  ، تسا هدـش  دراو  ماما  نآ  دوخ  هب  صوصخم  یتاولـص  ، دـش
.تسا بسانم  رایسب  یناوخب ، هفحص 63] ] میدرک لقن  هعمج  زور  لامعا 

[ هریبک هعماج  ترایز  : مود ترایز  ]

هراشا

یعخن هّللا  دبع  نب  یـسوم  زا  اضرلا  رابخا  نویع  هیقفلا و  هرـضحی  نم ال  باتک  رد  قودـص  خیـش  : مود ترایز  هریبک  ۀـعماج  ترایز 
هک امرف  میلعت  تغالب  اب  یتراـیز  ارم  ، هّللا لوسر  نبا  اـی  : مدرک ضرع  مالّـسلا  هیلع  يداـه  ترـضح  تمدـخ  تفگ  هک  هدرک  تیاور 

تسیایب و ، يدیـسر مرح  هاگرد  هب  نوچ  : دومرف.مناوخب ار  نآ  ، منک ترایز  ار  امـش  زا  یکی  متـساوخ  هاـگره  هکنیا  اـت  ، دـشاب لـماک 
: ینعی وگب  ار  نیتداهش 

ماگنه نیا  رد.تسوا  ةداتـسرف  هدـنب و  دـمحم  هک  یهاوگ  ،و  درادـن یکیرـش  هناگی و  ، تسین ادـخ  زج  يدوبعم  هک  مهد  یم  یهاوگ 
راقو شمارآ و  اب  یکدنا  سپس  ، وگب ربکا  هّللا  هبترم  یـس  تسیاب و  ینیبب  ار  ربق  ،و  يوش مرح  لخاد  نوچ  ، یـشاب لسغ  تلاح  اب  دیاب 

ورب و رّهطم  ربق  کیدزن  سپ  ، وگب ربکا  هّللا  هبترم  یـس  تسیاب و  هاگنآ  ، راذگ رگیدکی  کیدزن  ار  اهماگ  ، نتفر هار  نیا  رد  ،و  ورب هار 
رثکا هک  ، دشاب نیا  ریبکت  دص  نیا  هجو  : هدومرف لوا  یسلجم  هک  نانچ  دیاش  و.دوش  لماک  ریبکت  دص  ات  ، وگب ربکا  هّللا  هبترم  لهچ 
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نخـس داقتعا و  رد  طارفا  ولغ و  راتفرگ  ترایز  نیا  لاثما  تارابع  زا  ادابم  ، دنتـسه دوخ  ناـبوبحم  قح  رد  ّولغ  هب  لـیام  مدرم  عیاـبط 
: وگب سپ.روما  نیا  ریغ  ای  دندرگ  لفاغ  یلاعت  قح  یگرزب  زا  ای  ، دنوش

،و تمحر ندعم  یحو و  ندمآ  دورف  زکرم  ،و  ناگتـشرف دـمآ  تفر و  ۀـصرع  ،و  تلاسر هاگیاج  ،و  تّوبن تیب  لها  يا  امـش  رب  مالس 
ياه هناوتـسا  ،و  ناکین ياهداینب  ،و  اـهتمعن ناتـسرپرس  ،و  اـهتّما ناربهر  ،و  مرک ياـه  هشیر  ،و  يراـبدرب تیاـهن  ،و  تشهب ناراد  هنازخ 

ةدـیزگرب ،و  ناربمایپ ةدـیکچ  ،و  نامحر يادـخ  نانیما  ،و  نامیا ياهرد  ،و  اهروشک ياـه  هیاـپ  ،و  ناگدـنب یـسایس  ناربهر  ،و  ناـبوخ
ياهغارچ ،و  تیادـه نایاوشیپ  رب  مالـس  ، داب نانآ  رب  ادـخ  تاکرب  تمحر و  نایناهج و  راگدرورپ  ةدـیزگ  نیرتهب  ترتع  ،و  نالوسر

،و رترب ۀـنومن  ،و  ناربمایپ ناثراو  ،و  نامدرم هاگهانپ  ،و  یکریز دـخ  ناگدـنراد  ،و  درخ نابحاص  ،و  يراگزیهرپ ياهمچرپ  ،و  یکیراـت
ياههاگیاج رب  مالـس  ، داب ناـنآ  رب  ادـخ  تاـکرب  تمحر و  ،و  ناـهج نیا  ترخآ و  اـیند و  لـها  رب  ادـخ  ياـهتّجح  رتوکین و  توعد 

ربمایپ نانیـشناج  ،و  ادـخ باتک  نالماح  ،و  ادـخ زار  نانابهگن  ،و  ادـخ تمکح  ياهندـعم  ،و  ادـخ تکرب  ياهنکـسم  ،و  ادـخ تخانش 
يوس هب  ناگدننک  توعد  رب  مالـس  داب  نانآ  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  و  (، شنادناخ وا و  رب  ادخ  دورد  ) ادخ لوسر  نادنزرف  ،و  ادـخ

،و ادـخ دـیحوت  رد  ناـصلخم  ،و  ادـخ تـّبحم  رد  نـالماک  ،و  ادـخ رما  رد  ناگتفایرارقتـسا  ،و  ادـخ يدونــشخ  رب  ناـیامنهار  ،و  ادـخ
ادخ یمارگ  ناگدنب  ،و  ادخ یهن  رما و  ناگدننکراکشآ 

ص:831

 ( ناسآ شراگن  نانجلا (  حیتافم  دیدج  www.Ghaemiyeh.comبختنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1215زکرم  هحفص 919 

http://www.ghaemiyeh.com


نایاوشیپ رب  مالس  ، داب نانآ  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  ،و  دننک یم  لمع  شروتـسد  هب  ،و  دنریگ یمن  یـشیپ  ادخ  رب  راتفگ  هب  هک  نانآ 
ۀنامیقاب نامرف و  نابحاص  رکذ و  لها  ،و  هدننک تیامح  ناعفادم  ،و  تسرپرـس نارورـس  ،و  هدننک تیادـه  ناورـشیپ  ،و  هدـننک توعد 

ناـنآ رب  ادـخ  تاـکرب  تـمحر و  ،و  ادـخ ناـهرب  روـن و  هار و  تّـجح و  ،و  قـح شناد  قودنــص  هورگ و  ،و  وا ناگدـیزگرب  ادـخ و 
، هداد یهاوگ  شیوخ  يارب  ادخ  هک  نانچ  ، تسین یکیرـش  وا  يارب  ،و  تسا هناگی  ، تسین ادـخ  زج  يدوبعم  هک  مهد  یم  یهاوگ  ، داب
هک مهد  یم  یهاوگ  ،و  تسا میکح  زیزع و  ، تسین وا  زج  يدوبعم  ، دـنداد یهاوـگ  وا  يارب  شناگدـنب  زا  نادنمـشناد  شناگتـشرف و 

دنچره دنادرگ  شزوریپ  اهنییآ  ۀـمه  رب  ات  ، داتـسرف قح  نید  تیادـه و  هب  ار  وا  ، تسوا هدیدنـسپ  ةداتـسرف  ،و  هدـیزگرب ةدـنب  دـمحم 
بّرقم ، مّرکم ، موـــصعم ، هتفاـــی هار  ، اـــمنهار ناــــیاوشیپ  دییامــــش  هـــک  مـــهد  یم  یهاوـــگ  ،و  دــــنراد شوخاــــن  ناکرــــشم 

اب ار  امـش  ، شتمارک هب  هتفای  تسد  شا  هتـساوخ  هب  هدننک  لمع  ، شنامرف هب  هدننک  مایق  ، ادخ رادربنامرف  ، هدـیزگرب ، وگتـسار ، راگزیهرپ
شناهرب ،و  دومن زیزع  شتیاده  هب  ،و  درک رایتخا  شتردق  هب  ،و  درک باختنا  شزار  يارب  ،و  دیدنـسپ شبیغ  يارب  ،و  دیزگرب شـشناد 

رب یمکحم  لیالد  ،و  شنیمز رد  ینیـشناج  يارب  دیدنـسپ  ار  امـش  دومرف و  دییأت  شحور  هب  ،و  دیزگرب شرون  يارب  ،و  داد صاصتخا 
،و شتمکح يارب  يرادـهگن  لـحم  ،و  شـشناد يارب  یناراد  هنازخ  ،و  شزار يارب  یناـنابهگن  ،و  شنید يارب  ینارواـی  ،و  شتاـقولخم
رد يروـن  زکارم  ،و  شناگدــنب يارب  ییاهمــشچرپ  شقلخ و  رب  یناــهاوگ  ،و  شا یتــسرپ  هناــگی  ياــه  هیاــپ  ،و  شیحو نارـّـسفم 

،و درک ظفح  اهشزغل  زا  ار  امش  ادخ  ، شهار رب  ینایامنهار  ،و  شیاهروشک
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میظع مه  امـش  سپ  هتـسیاش  یندرک  كاپ  ، دومن ناتکاپ  ،و  دربب امـش  زا  ار  يدیلپ  ،و  درک كاپ  یگدولآ  زا  ،و  تشاد نمیا  اه  هنتف  زا 
،و ار شنامیپ  دیدومن  راوتـسا  ،و  ار شرکذ  دیداد  همادا  ،و  ار شمرک  دیدوتـس  ،و  ار شماقم  دـیتسناد  گرزب  ،و  ار شتکوش  ، دـیدرمش

توعد وا  هار  هب  وکین  دنپ  تمکح و  اب  ار  مدرم  ،و  دیدومن یهاوخریخ  وا  يارب  راکـشآ  ناهن و  رد  ،و  ار شتعاط  هرگ  دیدرک  مکحم 
،و دـیتشاد اپب  ار  زامن  دـیدرک و  ربص  دیـسررد  امـش  هب  وا  رانک  رد  هچنآ  رب  ،و  دـیدومن راثن  وا  يدونـشخ  رد  ار  دوخ  ناـج  ،و  دـیدرک
ار شتوعد  ات  ، دوب هتـسیاش  هک  هنوگ  نآ  ، دیدومن هّللا  یف  داهج  ،و  دیدرک یهن  رکنم  زا  ،و  دیدومن رما  فورعم  هب  ،و  دـیتخادرپ تاکز 

ماجنا ار  وا  شور  ،و  دیدومن شخپ  ار  شماکحا  نیناوق  ،و  دیتشاد اپ  رب  ار  شدودح  ،و  دیدومرف نایب  ار  شتابجاو  ،و  دـیدرک راکـشآ 
قیدـصت ار  وا  هتـشذگ  نـالوسر  ،و  دـیتشگ وا  ياـضق  میلـست  ،و  دیدیــسررد اـضر  ماـقم  هـب  ادـخ  بناـج  زا  روـما  نـیا  رد  ،و  دـیداد

،و تسا يدوبان  نیرق  ناتّقح  رد  هدننک  یهاتوک  ،و  امـش هب  هدـنوش  قحلم  ناتمزالم  ،و  نید زا  جراخ  امـش  زا  نادرگور  سپ  ، دـیدومن
،و تسامـش دزن  تّوبن  ثاریم  دیتسه و  نآ  ۀمـشچرس  قح و  لها  امـش  ،و  تسامـش يوس  هب  امـش و  زا  امـش و  رد  امـش و  هارمه  قح 
،و امـش شیپ  ادـخ  تایآ  ، تسامـش دزن  لطاب  زا  قح  ةدـننک  ادـج  نخـس  ،و  تسامـش اـب  ناـشباسح  ،و  امـش يوس  هب  قلخ  تشگزاـب 

تسود ار  ادخ  ، تشاد تسود  ار  امش  هک  نآ  ، تسامش هجوتم  وا  رما  ،و  تسامش دزن  شناهرب  رون و  ،و  امـش رد  شا  یعطق  تامیـصت 
امش اب  هکره  هدیزرو و  تبحم  ادخ  هب  دیزرو  ّتبحم  امش  هب  هک  ره  ،و  هتشاد نمشد  ار  ادخ  تشاد  نمـشد  ار  امـش  هک  ره  ،و  هتـشاد

رت تسار  هار  دییامش  ، تسا هدز  گنچ  ادخ  هب  ، دز گنچ  امش  هب  هکره  ،و  تسا هدومن  يزرو  هنیک  ادخ  اب  ، دومن يزوت  هنیک 
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نآ هب  مدرم  هک  یّقح  هاگرد  ،و  هتـشاد هاگن  تناـما  هتـشابنا و  ۀـناشن  ،و  هتـسویپ تمحر  ،و  اـقب ۀـناخ  ناعیفـش  ،و  اـنف ۀـناخ  ناـهاوگ  و 
هب ،و  دیناوخ یم  ادـخ  يوس  هب  ار  مدرم  امـش  ، دـش كاله  دـماین  هکره  ،و  تفای تاجن  دـمآ  امـش  يوس  هب  هکنآ  ، دـنوش یم  هدومزآ 

شهار هب  ،و  دینک یم  لمع  شنامرف  هب  ،و  دیـشاب یم  وا  میلـست  ،و  دیتسه وا  هب  نامیا  لاح  رد  هراومه  ،و  دینک یم  ییامنهار  وا  دوجو 
هب تشاد  نمـشد  ار  امـش  هکره  ،و  دـش تخبـشوخ  ، تشاد تسود  ار  امـش  هکره  ، دـینک یم  مکح  شا  هتفگ  هب  دـییامن و  یم  داشرا 
هب تسج  کّسمت  امش  هب  هکره  ، تشگ هارمگ  دومن  ییادج  امش  زا  هکره  دش و  راکنایز  درک  راکنا  ار  امش  هک  ره  ،و  دیسر تکاله 
دش امش  هب  کّسمتم  هکره  ،و  دنام ملاس  دومن  قیدصت  ار  امش  هک  یـسک  ، تفای ینمیا  دروآ  هانپ  امـش  هب  هکره  ،و  دیـسر يراگتـسر 

رکنم هکره  ، تسوا هاگیاج  شتآ  ، دیزرو تفلاخم  امـش  اب  هکره  ،و  تسوا ياج  تشهب  ، درک زوریپ  امـش  زا  هک  یـسک  ، تفای تیاده 
یهاوگ ، تسا خزود  زا  هاگیاج  نیرت  تسپ  رد  ، درک ّدر  ار  امش  هک  ره  ،و  تسا كرشم  دیگنج  امـش  اب  هک  ره  ،و  تسا رفاک  دش  امش 

رون و حاورا و  انامه  ،و  تسا يراـج  ناـمز  ةدـنیآ  رد  ناـتیارب  تشاد و  یـشیپ  امـش  يارب  هتـشذگرد  ماـقم  نأـش و  نیا  هک  مهد  یم 
دوخ شرع  ، درگادرگ ،و  دیرفآ ییاهرون  ار  امش  ادخ  ، تسا رگید  یخرب  زا  نآ  زا  یخرب  ، دش كاپ  هزیکاپ و  ، تسا یکی  امش  تشرس 

،و دوش رکذ  اهنآ  رد  وا  مان  دنبای و  تعفر  داد  هزاجا  هک  ییاه  هناخ  رد  داد  ناترارق  ،و  داهن ّتنم  ام  رب  ایند  هب  ناشدروآ  اب  ات  ، داد رارق 
ناج يارب  تراهط  ،و  ام تقلخ  يارب  یکاپ  ۀیام  ، تشاد صوصخم  نآ  هب  امش  تیالو  زا  ار  ام  هچنآ  ،و  داد رارق  امـش  رب  ام  ياهدورد 

هب ناگدـش  هتخانـش  ،و  امـش لضف  هب  ناگدـش  میلـست  زا  ادـخ  دزن  رد  ام  سپ  ، تساـم ناـهانگ  ةراـفک  ،و  اـم دوجو  يارب  هیکزت  ،و  اـم
ناگداتـسرف تاجرد  نیرت  عیفر  ،و  نابّرقم لزانم  نیرترب  نایمارگ و  هاگیاج  نیرتفیرـش  هب  ار  امـش  ادخ  ، میدوب امـش  هاگیاج  قیدصت 

هب يا  هدنور  الاب  ،و  دسرن نآ  هب  يا  هدنسر  یپ  زا  هک  نانچ  ، دناسرب
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کلم دنام  یمن  یقاب  هک  اجنآ  زا  ، دزرون عمط  نآ  نتفای  رد  يا  هدننک  عمط  ،و  دیوجن یشیپ  نآ  زا  يا  هدنریگ  تقبـس  ،و  دباین هار  نآ 
هن ،و  يا هتـسیاش  نمؤم  هن  ،و  ییالاو هن  یتسپ و  هن  ینادان و  هن  ییاناد و  هن  يدیهـش و  هن  یقیّدـص و  هن  ،و  یلـسرم ربماـیپ  هن  ،و  یبّرقم

نانآ رب  ادخ  هکنیا  رگم  دشاب  هاوگ  نایم  نیا  رد  هک  يرگید  قلخ  هن  ،و  ینامرفان ناطیش  هن  ،و  یجوجل شکندرگ  هن  ،و  يراکدب رجاف 
تفارـش ،و  ماـقم ندوب  تباـث  اهدنـسم و  یتسرد  ،و  رون ندوب  لـماک  ،و  نأـش یگرزب  ،و  ماـقم تمظع  ،و  امـش رما  تلـالج  ، دناسانـشب

يارب وا  هب  تبـسن  هک  یماقم  یکیدزن  دـیراد و  وا  دزن  هک  یتیـصوصخ  ،و  وا رب  ار  ناتتمارک  ،و  شیوخ دزن  ار  امـش  تلزنم  ،و  تیعقوم
نامیا امـش  هچنآ  هب  امـش و  هب  نم  هک  ، مریگ یم  هاوگ  ار  امـش  ادـخ و  ، امـش يادـف  ما  هفیاط  لام و  لها و  مردام و  ردـپ و  ، تساـمش

امـش اب  هکنآ  یهارمگ  هب  ،و  امـش ماقم  هب  میانیب  ، مرفاک دیدیزرو  رفک  نآ  هب  امـش  ار  هچنآ  ناتنمـشد و  هب  تبـسن  ، مراد رواب  دیدروآ 
حلص رد  امش  اب  هکره  اب  محلص  رد  ، منانآ نمشد  امش و  نانمشد  هب  تبسن  كانمشخ  ، میامش ناتسود  امش و  رادتسود  ، درک تفلاخم 

هب ، دیتسناد لطاب  امش  ار  هچنآ  مناد  یم  لطاب  ،و  دیتسناد قح  امـش  ار  هچنآ  مناد  یم  قح  ، دیگنج امـش  اب  هک  ره  اب  مگنج  رد  تسا و 
یم امـش  تمرح  نامیپ و  نیـشن  هدرپ  ، میامـش شناد  ةدننک  ّلمحت  ، مراد رارقا  امـش  يرترب  هب  ، متـسه ناتّقح  هب  فراع  ، میامـش نامرف 
یم رس  هب  امش  تموکح  راظتنا  رد  ، میامـش نامرف  هار  هب  مشچ  مراد  قیدصت  ار  ناتتعجر  ، منمؤم ناتتـشگزاب  هب  ، مفرتعم امـش  هب  ، مشاب
ربق هب  هدنهانپ  یجتلم و  ، متـسه امـش  رئاز  ، میامـش هب  هدـنهانپ  ، مشاب یم  امـش  نامرف  هب  هدـننک  لمع  ، متـسه امـش  ۀـتفگ  هدـنیریگ  ، مرب

مّدقم ،و  میوج یم  بّرقت  امش  ببس  هب  وا  يوس  هب  ،و  مشاب یم  امـش  ۀلیـسو  هب  ّلج  ّزع و  يادخ  هاگرد  هب  تعافـش  هدنهاوخ  ، میامش
رضاح و ،و  ناتراکشآ ناهن و  هب  ، مروما لاوحا و  ۀمه  رد  متدارا  متاجاح و  ما و  هتساوخ  يزور  شیپ  امش  ةدننک 
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میلـست ملد  ، میلـست امـش  هارمه  هـب  اـهنیا  رد  ،و  میامـش هـب  راـک  ةدـنراذگاو  اـهنیا  ۀـمه  رد  ،و  مراد ناـمیا  ناـترخآ  لّوا و  ،و  ناـتبئاغ
شماّیا رد  ار  امش  ،و  دنک هدنز  امش  ۀلیسو  هب  ار  شنید  ادخ  هک  ینامز  ات  ، تساّیهم امش  يارب  ما  يرای  ،و  تسامش عبات  میأر  ، تسامش

نامیا امـش  هب  امـش  ریغ  اب  هن  ، امـش اب  میامـش  اب  سپ  ، دیامرف ناتیاجرباپ  شنیمز  رد  ،و  دیامن ناتراکـشآ  شتلادع  يارب  ،و  دـنادرگزاب
میوج و و یم  يرازیب  ناتنانمشد  زا  ادخ  يوس  هب  ، متـشاد تسود  ار  امـش  نیلّوا  هک  روط  نامه  ، مراد تسود  ار  امـش  يرخآ  ، مدروآ
زا ناگدـش  جراخ  ،و  ناـتّقح نارکنم  ،و  امـش هب  ناگدـننک  متـس  نآ  ، ناـشهورگ نیطایـش و  توغاـط و  تبج و  زا  مدومن  يرازیب  زین 

امـش ریغ  هب  هچنآ  ره  زا  ،و  ناتترـضح زا  ناگدنوش  فرحنم  ،و  ناتتیناقح رد  ناگدننک  کش  ،و  ناتثاریم ناگدننک  بصغ  ،و  ناتتیالو
سپ ، دـنناوخ یم  خزود  شتآ  هب  ار  مدرم  هک  یناربهر  زا  ،و  امـش زج  يا  هدـش  تعاـطا  ره  زا  ،و  تسین نید  زا  هدـش و  نید  رد  دراو 

ار امـش  تعافـش  ،و  دیامرف مقّفوم  امـش  زا  تعاطا  هب  ،و  امـش نید  ّتبحم و  تالوم و  رب  ما  هدنز  هک  ات  ، درادـب میاجرباپ  هشیمه  ادـخ 
ینانآ زا  ارم  ،و  دیدرک توعد  نآ  هب  امش  هچنآ  هب  تبسن  ناگدننک  يوریپ  زا  ،و  دهد رارق  ناتسود  ناگدیزگرب  زا  ارم  دنک و  مبیـصن 

روشحم امش  هورگ  رد  ،و  دنیوج یم  تیاده  امـش  تیاده  هب  ،و  دنور یم  امـش  هار  هب  دننک و  یم  تعباتم  امـش  راثآ  زا  هک  دهد  رارق 
لماک تمالـس  نارود  رد  ،و  دنـسر یم  ییاورنامرف  هب  امـش  تلود  رد  ،و  ددرگ یمزاب  ایند  هب  هرابود  ناتتعجر  نامز  رد  ،و  دـنوش یم 

ناج و ردام و  ردپ و  ، دوش یم  نشور  امـش  رادید  هب  ناشمـشچ  ادرف  ،و  دنبای یم  رادـتقا  امـش  راگزور  رد  ،و  دـندرگ یم  رختفم  امش 
ار شدیحوت  قیرط  ، دتسرپ ییاتکی  هب  ار  وا  هکره  ،و  دنک یم  زاغآ  امش  ۀلیسو  هب  ، دنک ادخ  گنهآ  هکره  ، امـش يادف  ملام  هداوناخ و 

حادم رما  رد  ،و  منک هرامش  ار  امش  يانث  مناوت  یمن  ، منارورس يا  ، دیامن یم  هجوت  امش  هب.دنک  قح  دصق  هکره  ،و  دریذپ یم  امـش  زا 
ییاناوت ، ندومن فصو  ماقم  رد  ،و  مرادن ار  امش  تقیقح  هب  ندیسر  تردق  نتفگ 
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اب ،و  درک زاغآ  امش  اب  ادخ  ، دیراّبج يادخ  ياهتّجح  ناکین و  نایداه  نابوخ و  رون  امش  هکنآ  لاح  ،و  تسین نم  رد  امش  تلزنم  نایب 
اب رگم  ، دراد یم  هاگن  دتفا  ورف  نیمز  رب  هکنیا  زا  ار  نامسآ  امـش  يارب  اهنت  ،و  دزیر یم  ورف  ناراب  امـش  رطاخ  هب  ،و  دنک یم  متخ  امش 

لزان شنـالوسر  رب  ار  هچنآ  تسامـش  دزن  ،و  دـیامن یم  فرطرب  ار  یتخـس  ،و  دـیادز یم  ار  هودـنا  امـش  هلیـسو  هب  ،و  شدوخ هزاـجا 
یلاو » ياج هب  ، دـشاب مالّـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  ترایز  رگا  (و  امـش دـج  بناج  هب  ،و  دـنا هدروآ  دورف  نیمز  هب  شناگتـشرف  ،و  هدومرف

تمحرم ناـیناهج  زا  يدـحا  هب  هدرک  تیاـنع  امـش  هـب  هـچنآ  ادـخ  ، دـش هـتخیگنارب  نـیملا  حور  ( تردارب يوـس  هـب  :و  وـگب « مکّدـج
هب تبسن  يراّبج  ره  ،و  هداهن ندرگ  امـش  تعاط  لباقم  رد  يّربکتم  ره  ،و  هتخادنا ریز  هب  رـس  امـش  ربارب  رد  يدنمتفارـش  ره  ، هدومرفن
امش تیالو  هب  ناگدیسر  ،و  تشگ نشور  ناترون  هب  نیمز  ،و  تسا هدش  راوخ  امش  يارب  يزیچ  ره  ،و  تسا هتشگ  نتورف  امش  يرترب 

ردپ و ، دش امش  تیالو  رکنم  هک  یسک  رب  تسا  نامحر  ترضح  مشخ  ، دومیپ ناوت  یم  ار  تشهب  يوس  هب  هار  امش  اب  دندش  راگتسر 
رد ناتحاورا  ،و  اه نت  رد  ناتیاه  نت  ،و  اهمان رد  ناتمان  ،و  ناگدننکدای بولق  رد  امـش  دای  ، داب امـش  يادـف  ملام  لها و  ناج و  ردام و 

،و ناتیاهناج تسا  یمارگ  ،و  ناتیاهمان تسا  نیریـش  هچ  ، تساهربق رد  ناتیاهربق  ،و  راثآ رد  ناتراثآ  ،و  اـهناج رد  ناـتیاهناج  ،و  حاورا
ناتروتـسد ،و  رون امـش  نخـس  ، نات هدـعو  تسا  تسار  ،و  ناتنامیپ تساـفو  اـب  ،و  ناتدـنلب هبترم  تسا  میظع  ،و  ناـتماقم تسا  گرزب 

یتـسار و قح و  ناـتراتفر  راـک و  ،و  يراوگرزب ناـتیوخ  قـالخا و  ،و  ناـسحا ناتـشور  ،و  ریخ ، ناـتراک ،و  اوقت ناتـشرافس  ،و  اـمنهار
هخاش و هشیر و  زاغآ و  ، دوش داـی  یبوخ  زا  رگا  ، تسا یـشیدنارود  يراـبدرب و  شناد و  ناـتیأر  ،و  متح مکح و  ناـتراتفگ  ،و  ارادـم

ردپ و ، دییامش شتیاهن  هاگیاج و  همشچرس و 
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زا امش  ۀلیسو  هب  ار  ام  ادخ  ، مرامشب ار  امش  يابیز  ياهشیامزآ  ،و  منک فصو  ار  امش  يوکین  يانث  هنوگچ  ، امش يادف  مناج  ردام و  و 
يادف مناج  ردام و  ردـپ و  ، دـیناهر خزود  شتآ  اهتکاله و  هاگترپ  زا  ار  ام  ،و  دودز ام  زا  ار  هدـننک  قرغ  ياهمغ  ،و  دروآرد يراوخ 

هب و  هدومن ، حالـصا  ، دوب هدـش  دـساف  هک  هچنآ  نامیایند  زا  ،و  تخومآ ام  هب  ار  نامنید  تاروتـسد  ، امـش یتسود  وترپ  رد  ادـخ  ، اـمش
هتفریذپ هدش  بجاو  تعاط  امـش  تالوم  هب  ،و  دیـسر ییامهدرگ  هب  ییادـج  ،و  تفای تمظع  تمعن  ،و  دـش لماک  نید  امـش  تالاوم 

،و میظع فرش  ،و  ّلج ّزع و  يادخ  دزن  مولعم  هاگیاج  ،و  هدیدنـسپ ماقم  ،و  دنلب تاجرد  ،و  بجاو تدّوم  تسامـش  يارب  ،و  ددرگ یم 
رامـش رد  ار  ام  سپ  ، میدرک يوریپ  ربمایپ  زا  ،و  میدروآ نامیا  يدومرف  لزان  هچنآ  هب  ام  راگدرورپ  يا  ، هتفریذپ تعافـش  ،و  ریبک ۀبتر 

تمحر دوـخ  دزن  زا  اـم  هـب  ،و  نـکم فرحنم  يدوـمن  تیادــه  هـکنیا  زا  سپ  ار  اـم  ياــهلد  ، اــم راــگدرورپ  يا  ، سیوـنب ناــهاوگ 
یتسرد هب  ادخ  ّیلو  يا  تسا  هتفای  ماجنا  يرما  ام  راگدرورپ  ةدعو  هک  ، ام راگدرورپ  تسا  هّزنم  ، يا هدنـشخب  رایـسب  وت  انامه  ، شخبب

رب نیما  ار  امـش  هک  ییادخ  ّقح  هب  سپ  ، دنک یمن  كاپ  امـش  تیاضر  زج  ار  اهنآ  هک  تسا  یناهانگ  ّلج  ّزع و  يادخ  نم و  نیب  هک 
هنیآره ، دومن نورقم  امـش  تعاط  هب  ار  دوخ  تعاـط  ،و  تساوخ امـش  زا  ار  شناگدـنب  یگدـنز  ، نتفرگ رظن  ریز  ،و  داد رارق  دوخ  زار 
تعاطا ار  ادخ  ، درک تعاطا  ار  امش  هک  یسک  ، میامـش رادربنامرف  نم  هک  ، دیوش نم  ناعیفـش  دیهاوخب و  ادخ  زا  ار  مناهانگ  شـشخب 

هک ره  ،و  هتـشاد تسود  ار  ادخ  ، تشاد تسود  ار  امـش  هکره  ،و  تسا هدرک  ینامرفان  ار  ادخ  ، دومن ینامرفان  امـش  زا  هک  ره  ،و  هدومن
نآ ، شتیب لها  دّمحم و  زا  رت  کیدزن  وت  هاگرد  هب  ار  یناعیفـش  نم  رگا  ایادـخ.تسا  هتـشاد  نمـشد  ار  ادـخ  تشاد  نمـشد  ار  امش 

مداد یم  رارق  دوخ  ناعیفش  ار  اهنآ  ، متفای یم  ناکین  نایاوشیپ و  نابوخ و 
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ناگدش محر  رامش  رد  ،و  ناشّقح هب  يانـشآ  اهنآ و  هب  نافراع  هورگ  رد  ارم  ، يا هدرک  بجاو  دوخ  رب  نانآ  يارب  هک  ناّشقح  هب  سپ 
مالـس شکاپ و  نادـناخ  دّـمحم و  رب  ادـخ  دورد  ،و  یناـنابرهم نیرت  ناـبرهم  وت  هک  یتسرد  هب  ، نک دراو  ناراوگرزب  نآ  تعافـش  هب 

.تسا ییاشگراک  وکین  ،و  تسا سب  ار  ام  ادخ  ،و  داب نانآ  رب  ، رایسب یمالس  ، ادخ

[ یتشر دیس  تیاکح  ]

نآ ام  هک  دنا  هدرک  لقن  یعاد  ياعد و  اعد  نیا  زا  دعب  املع  ،و  هدرک لقن  « بیذـهت » باتک رد  مه  خیـش  ار  ترایز  نیا  : دـیوگ ّفلؤم 
دنـس و نتم و  تهج  زا  ، هعماج تارایز  نیرتهب  ، هدومرف یـسلجم  ۀـمّالع  ، هک ناـنچ  تراـیز  نیا.میدرکن  رکذ  راـصتخا  ظـحالم  هب  ار 

نم و.تسا  تارایز  لمکا  نسحا و  ترایز  نیا  : هدومرف هیقفلا  هرـضحی  نم ال  حرـش  رد  شراوگرزب  دلاو  ،و  تسا تغالب  تحاصف و 
لقن یتاکح  « بقاثلا مجن   » باتک رد  ام  خیـش.ترایز  نیا  اب  رگم  ، مدرکن تراـیز  ار  مالّـسلا  مهیلع  همئا  ، مدوب تاـیلاع  تاـبتع  رد  اـت 
بانج : تسا نینچ  تیاکح  نآ  ،و  دشن لفاغ  نآ  زا  ،و  درک تبظاوم  ترایز  نیا  ندـناوخ  هب  دـیاب  ، دوش یم  هدافتـسا  نآ  زا  هک  هدرک 

لاس هدتفه  رد  ابیرقت  ( هّللا هدّیا  ) تشر نکاس  رجات  ، یتشر يوسوم  نسح  دّیـس  نب  مشاه  دّیـس  نب  دمحا  دیـس  ، حـلاص ّیقت  باطتـسم 
ءاش نا  هدنیآ  تیاکح  رد  هک  هارث ) باط  ) یتشر یلع  خیـش  ، ینادمـص لضاف  ینّابر و  ملاع  اب  ،و  دـش فّرـشم  فرـشا  فجن  هب  ، شیپ

دومرف ،و  درک هراشا  مشاه  نب  دـمحا  دّیـس  دادـس  حالـص و  هب  خیـش  ، دنتـساخرب نوچ  ، دـندمآ ریقح  لزنم  هب  دـش  دـنهاوخ  رکذ  هّللا 
ناتساد اما  ، تفر دّیس  دومرف  ، مدرک تاقالم  ار  یلع  خیش  يزور  دنچ  زا  سپ.دوبن  نایب  لاجم  تقو  نآ  رد  یلو  ، دراد یتفگش  ناتساد 

هّللا همحر  ) خیـش ماـقم  هـچرگ  ، مدروـخ فسأـت  رایـسب  ، وا دوـخ  زا  اـهنآ  ندینـشن  زا  ، درک لـقن  مـیارب  دّیـس  تـالاح  زا  یتمـسق  اـب  ار 
ات ، دوب مرطاخ  رد  بلطم  نیا  لبق  هام  دـنچ  ات  لاس  نآ  زا  ،و  دورب ناشیا  لقن  رد  فالخ  لاـمتحا  یکدـنا  هک  ، دوب نآ  زا  رتگرزب  ( هیلع

تاقالم ار  مشاه  دیـس  نب  دـمحا  دّیـس  حـلاص  دّیـس  نیمظاک  رد  ، مدوب هتـشگرب  فرـشا  فجن  زا  ، لاـس نیا  رخـآلا  يداـمج  هاـم  رد 
ار دوهعم  ناتـساد  هلمج  نآ  زا  ، مدیـسرپ مدوب  هدینـش  هک  نانچ  ار  وا  لاح  حرـش  سپ  ، دوب ناریا  مزاع  ، هتـشگزاب هرماـس  زا  هک  ، مدرک
راد زا  مارحلا  هّللا  تیب  ّجح  دصق  هب  داتشه  تسیود و  رازه و  لاس  رد  : تفگ هک  تسا  نیا  ناتساد  نآ  ،و  درک نایب  نم  هدینـش  قباطم 

مدرک لزنم  يزیربت  فورعم  رجات  یلع  رفص  جاح  ۀناخ  رد  ،و  مدمآ زیربت  هب  ، تشر زرملا 
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هب ، داد تکرح  « نزوبارط » هب نتفر  تهج  ار  يا  هلفاق  یناهفـصا  یهدـس  رادولج  راـّبج  یجاـح  اـت  ، مدـنام نادرگرـس  دوبن  هلفاـق  نوچ 
نم هب  یلع  رفـص  جاـح  قیوشت  هب  رگید  رفن  هس  ، میدیـسر لوا  لزنم  هب  یتقو.مدرک  تکرح  مدومن و  هیارک  ار  یبـکرم  وا  زا  ییاـهنت 

نیـسح دیـس  جاح  و  دوب ، فورعم  املع  دزن  ،و  داد یم  ماجنا  جح  نارگید  بناج  زا  تباین  هب  هک  ، يزیربت رقاب  ّالم  جاح  ، دـندش قحلم 
اجنآ زا  ،و  میدیـسر « مورلا هنزرا  » هب ات  میدـش  هناور  قافتا  هب  ، دوب دارفا  هب  تمدـخ  شراک  هک  ، یلع جاح  مان  هب  يدرم  ،و  يزیربت رجات 
میراد شیپ  رد  هک  لزنم  نیا  : تفگ دـمآ و  ام  دزن  رادولج  راّبج  یجاح  ، رهـش ود  نیا  نیب  لزاـنم  زا  یکی  رد  ، میدـش « نزوبارط » مزاـع

هلفاق لابند  هب  ، هلـصاف يرادـقم  تیاعر  اب  ابلاغ  لزاـنم  ریاـس  رد  نوچ  ، دیـشاب هلفاـق  هارمه  هک  دـینک  راـب  رتدوز  ، تسا كانـسرت  سب 
هـس ای  مین  ةزادنا  هب  ، میدرک تکرح  هلفاق  قاّفتا  هب  هدـنام  حبـص  هب  تعاس  هس  ای  ، مین تعاس و  ود  دودـح  مه  ام  ، میدرک یم  تکرح 

ار دوخ  رـس  مادـک  ره  ناتـسود  هک  ، تفرگ فرب  يروط  هب  ،و  دـش کـیرات  اوه  هک  ، میدوـب هدـش  رود  تکرح  لـحم  زا  خـسرف  عـبر 
ورف بسا  زا  ، مدـش اهنت  نم  دـنتفر و  اـهنآ  هکنآ  اـت  دـشن  نکمم  مورب  اـهنآ  اـب  مدرک  شـالت  هچره  نم  ، دـندنار تعرـس  هب  هدـناشوپ 

،و متـشاد هارمه  هار  جراخم  يارب  ناموت  دصـشش  هب  کیدزن  اریز  ، مدوب برطـضم  تدش  هب  هک  یلاحرد  ، متـسشن هار  رانک  رد  ، هدـمآ
عولط هدـیپس  ات  ، منامب عضوم  نیمه  رد  هک  متـشاذگ  نیا  رب  ار  انب  ، رّکفت لّمأت و  زا  سپ  !؟ دـش دـهاوخ  هچ  راک  تبقاـع  متـسناد  یمن 
قحلم هلفاق  هب  ، هتـشادرب دوخ  هارمه  نابهگن  رفن  دـنچ  اجنآ  زا  ،و  مدرگزاـب میدرک  تکرح  اـجنآ  زا  هک  یلحم  ناـمه  هب  سپـس  ، دـنک

نم فرط  هب  ، دزیرب شفرب  هک  دز  یم  لیب  ناتخرد  هب  تسد  هب  لیب  ینابغاب  غاب  نآ  رد  ،و  مدید یغاب  دوخ  ربارب  رد  لاح  نآ  رد  ، موش
ار ریسم  ، مرادن هداج  زا  یعالطا  ، ما هدنام  اج  نم  ،و  دنتفر ناتسود  : مدرک ضرع  ؟ یتسیک : دومرف داتـسیا و  یمک  ۀلـصاف  ةزادنا  هب  ، دمآ
دـمآ و هرابود  ، دّـجهت زا  تغارف  زا  سپ  ، مدـش هلفان  لوغـشم  نم  ینک  ادـیپ  هار  ات  ناوخب  هلفاـن  : دومرف یـسراف  ناـبز  هب  ، ما هدرک  مگ 

هکنآ اـب  ، مرادـن ظـفح  مه  نونکاـت  ،و  متـشادن ظـفح  ار  هعماـج  نم  ، ناوخب هعماـج  : دومرف ، مناد یمن  ار  هار  هّللا  :و  متفگ ، یتفرن : دومرف
دــش و ناـیامن  زاـب  ، مدــناوخ ظـفح  زا  ار  هعماـج  تراـیز  ماـمت  متــساخرب و  ياـج  زا  ، ما هدــش  فّرــشم  تاـبتع  تراـیز  هـب  رّرکم 

ظفح زا  زین  ار  اروشاـع  ،و  ناوخب اروشاـع  : دوـمرف ، مناد یمن  ار  هار  متـسه  : متفگ متـسیرگ و  راـیتخا  یب  ؟ یتـسه زوـنه  ، یتـفرن : دوـمرف
ترایز لوغشم  ظفح  زا  متساخرب و  سپ  ، مرادن زین  نونکات  ،و  متشادن
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: متفگ ؟ یتسه ، یتفرن : دومرف دمآ و  زاب  مدید  ، مدناوخ ار  همقلع  ياعد  مالس و  نعل و  مامت  هکنآ  ات  ، مدش اروشاع 

فیدر : دومرف ،و  تفرگ شود  هب  ار  دوخ  لیب  ،و  دش راوس  یغالا  رب  تفر  ، مناسر یم  هلفاق  هب  ار  ات  نونکا  نم  : دومرف ، متسه حبص  ات  هن 
نم هب  ار  بسا  ناـنع  دومرف  ، درکن تکرح  ،و  درک تمواـقم  ، مدیـشک ار  دوخ  بسا  ناـنع  هاـگنآ  ، مدـش راوـس.وش  راوـس  غـالا  رب  نم 

تعباتم نیکمت  تیاهن  رد  بسا  ، داتفا هار  هب  ،و  تفرگ تسار  تسد  هب  ار  بسا  نانع  ،و  تشاذگ پچ  شود  هب  ار  لیب  سپ  ، مداد ، هدب
: دومرف هبترم  هس  ؟ دیناوخ یمن  هلفان  ارچ  امش  : دومرف تشاذگ و  نم  يوناز  رب  ار  دوخ  تسد  هاگنآ  ، درک

هلفان ، هلفان ، هلفان

: دومرف هبترم  هس  ؟ دیناوخ یمن  اروشاع  ارچ  امش  : دومرف زاب  و 

اروشاع ، اروشاع ، اروشاع

؟ دیناوخ یمن  هعماج  ارچ  امش  : دومرف دعب  و 

هعماج ، هعماج ، هعماج

دورف یبآ  رهن  راـنک  رد  هک  ، امـش ناتـسود  دـننانیا  : دومرف تشگرب و  هبترم  کـی  ، دومیپ ار  هار  راو  هریاد  تفاـسم  یط  یماـگنه  رد  و 
هدایپ بانج  نآ  سپ  ، متسناوتن یلو  موش  دوخ  بکرم  راوس  هک  ، مدش هدایپ  غالا  زا  نم  ! دنتـسه حبـص  زامن  يارب  وضو  لوغـشم  ، هدمآ
لایخ نیا  هب  لاـح  نآ  رد  نم  ، دـنادرگزاب ناتـسود  بناـج  هب  ار  بسا  رـس  ،و  دـناشن بکرم  رب  ارم  ،و  درب ورف  فرب  رد  ار  لـیب  دـش و 

زج یبهذم  ابلاغ  یکرت و  زج  ینابز  دودح  نآ  رد  هکنآ  لاح  ؟و  دز فرح  یـسراف  نابز  هب  نم  اب  هک  تسیک  صخـش  نیا  هک  مداتفا 
وا زا  ،و  مدیدن ار  یسک  ، مدرک رظن  دوخ  رس  تشپ  هب  سپ  !؟ دناسر مناتـسود  هب  ارم  تعرـس  نیا  هب  هنوگچ  وا  ،و  دوبن يوسیع  بهذم 

.مدش قحلم  دوخ  ناتسود  هب  هاگنآ  ، متفاین يرثا 
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[ ...هدرک تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  سوواط  نبا  دیس  هک  یترایز  : موس ترایز  ]

،و هداد رارق  هعماـج  ياـهترایز  زا  متــشه  تراـیز  ، رئازلا هـفحت  باـتک  رد  ار  نآ  یــسلجم  ۀـمّالع  هـک  تـسا  یتراـیز  : موـس تراـیز 
ره رد  ،و  هدرک تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  هفرع  ياـهاعد  نمـض  رد  ، سوواـط نبا  دّیـس  هک  تسا  یتراـیز  نیا  : هدومرف

: تسا نیا  ترایز  ،و  هفرع زور  رد  هژیو  هب  دناوخ  ار  نآ  ناوت  یم  دشاب  هک  ناکم  ره  ،و  نامز

رب مالس  ، یحو رب  وا  نیما  ،و  ناگدیرفآ نایم  زا  ادخ  ةدیزگرب  يا  وت  رب  مالـس  ، ادخ ربمایپ  يا  وت  رب  مالـس  ، ادخ لوسر  يا  وت  رب  مالس 
،و ادخ ربمایپ  نیشناج  ،و  ادخ ملع  ةزاورد  ،و  ادخ ناگدنب  رب  ادخ  تّجح  ییوت  ، میالوم يا  وت  رب  مالـس  ، نانمؤم ریما  يا  ، میالوم يا  وت 

ناـشناوریپ ناـنآ و  زا  نم  ، دنتـسشن وت  ياـج  هب  ،و  دـندرک بصغ  ار  وت  قح  هک  ار  یتّما  دـنک  تنعل  ادـخ  شتّما  رد  وا  زا  سپ  ۀـفیلخ 
رب ادخ  دورد  ، نایناهج راگدرورپ  لوسر  رتخد  يا  وت  رب  مالس  نایناهج  ناوناب  تنیز  يا  وت  رب  مالس  ، وتب ۀمطاف  يا  وت  رب  مالس  ، مرازیب

تیارب ادخ  هچنآ  زا  ار  وت  ،و  دندرک بصغ  ار  وت  ّقح  هک  ار  یتّما  دنک  تنعل  ادخ  ، نیسح نسح و  ردام  يا  وت  رب  مالس  ، داب وا  رب  وت و 
وت رب  مالـس  ، ّیکز نسح  دّمحم  ابا  يا  ، میالوم يا  وت  رب  مالـس  ، مرازیب ناشناوریپ  نانآ و  زا  ، وت هاگـشیپ  هب  نم  ، دندومن عنم  درک  لالح 
زا وت  هاگرد  رد  نم  ، دندش راکمه  تسدمه و  رگیدکی  اب  وت  نتـشک  راک  رد  ،و  دنتـشک ار  وت  هک  ار  یتّما  دنک  تنعل  ادخ  ، میالوم يا 

دورد ) دّمحم تّدج  ردپ و  رب  ،و  وت رب  ادخ  دورد  ، یلع نب  نیسح  يا  هّللا  دبع  ابا  يا  ، میالوم يا  وت  رب  مالـس  ، مرازیب ناشناوریپ  نانآ و 
وا و رب  ادخ 
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ار تتمرح  کته  ،و  دنتـشک ار  وت  هک  ار  یتّما  دنک  تنعل  ادخ  ،و  دندرمـش لالح  ار  وت  نوخ  هک  ار  یتّما  دنک  تنعل  ادخ  ، شنادناخ و 
مهارف وت  نالتاق  يارب  ار  راک  ياه  هنیمز  هک  ار  نانآ  دـنک  تنعل  ادـخ  ،و  ار ناشناوریپ  ناهارمه و  دـنک  تنعل  ادـخ  ،و  دنتـسناد حابم 

يا وت  رب  مالـس  ، نیـسحلا نب  یلع  دّـمحم  ابا  يا  میالوم  يا  وت  رب  مالـس  ، مرازیب نانآ  زا  وت  رـضحم  هب  ادـخ و  هاگـشیپ  هب  نم  ، دـندرک
نـسحلا ابا  يا  میالوم  يا  وت  رب  مالـس  ، دّمحم نب  رفعج  هّللا  دـبع  ابا  يا  میالوم  يا  وت  رب  مالـس  ، یلع نب  دـمحم  رفعج  ابا  يا  میالوم 

رب مالس  ، یلع نب  دمحم  رفعج  ابا  يا  میالوم  يا  وت  رب  مالس  ، یـسوم نب  یلع  نسحلا  ابا  يا  میالوم  يا  وت  رب  مالـس  ، رفعج نب  یـسوم 
ابا يا  میـالوم  يا  وت  رب  مالـس  ، یلع نب  نسح  دـمحم  اـبا  يا  میـالوم  يا  وت  رب  مالـس  ، دّـمحم نب  یلع  نسحلا  اـبا  يا  میـالوم  يا  وـت 

هانگ و راب  نتخیر  رد  امـش  ، نم ناتـسرپرس  يا  ، تا هزیکاپ  كاپ و  ترتع  رب  وت  رب  ادخ  دورد  ، نامز بحاص  نسح  نب  دـمحم  ، مساقلا
هک هنوگ  نامه  ار  امـش  نیرخآ  مراد  تسود  ،و  مدروآ نامیا  ، هدـش لزان  امـش  هب  هچنآ  ادـخ و  هب  نم  ، دیـشاب نم  ناعیفـش  میاهاطخ 
رد نم  مناتـسرپرس  يا  ، مدش رازیب  ( هّکم رد  یلهاج  نامز  ياهتب  مان  ) يّزع تال و  توغاط و  تبج و  زا  ،و  ار امـش  نیلوا  مراد  تسود 
اب متسود  ،و  دیزرو ینمـشد  امـش  اب  هک  یـسک  اب  منمـشد  دیگنج و  امـش  اب  هکنآ  اب  مگنج  رد  ،و  درک حلـص  امـش  اب  هکنآ  اب  ، محلص

ناوریپ نایعیش و  ادخ  دنک و  تنعل  ار  امش  قح  نابصاغ  امش و  رب  ناگدننک  متس  ادخ  ، تمایق زور  ات  ، درک یتسود  امـش  اب  هک  یـسک 
.میوج یم  يرازیب  نانآ  زا  ، امش ادخ و  هاگشیپ  هب  نم  ، دیامن تنعل  ار  نانآ  بهذم  لها 
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[ هّللا نیما  هب  فورعم  ترایز  : مراهچ ترایز  ]

دهـشا هدابع  یلع  هتجح  هضرا و  یف  هّللا  نیما  ای  کیلع  مالّـسلا  : شیادـتبا هک  ، دـشاب یم  هّللا  نیما  هب  فورعم  ترایز  : مراهچ ترایز 
نآ مود  ترایز  ار  نآ  ام  اریز  ، تشذـگ مالّـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  ترـضح  ياهترایز  رد  هک  ، ترایز نایاپ  ات  هّللا  یف  تدـهاج  ّکنا 

میداد رارق  ترضح 

[ ...بجر یف  هئایلوا  دهشم  اندهشا  يذلا  هّلل  دمحلا  ترایز  : مجنپ ترایز  ]

تارایز زا  هچنآ  سپ.دش  رکذ  بجر  هام  لامعا  رد  هک  تسا  بجر  یف  هئایلوا  دهشم  اندهـشا  يذلا  هّلل  دمحلا  ترایز  : مجنپ ترایز 
.دنک یم  تیافک  یلاعت  هّللا  ءاش  نا  ،و  تسا ترایز  جنپ  تسا  كرابم  باتک  نیا  رد  هعماج 

دوش یم  هدناوخ  ناماما  زا  کی  ره  ترایز  زا  سپ  هک  تسا  ییاعد  اب  هطبار  رد  : مود ماقم 

: دوش هدناوخ  مالّسلا  مهیلع  همئا  ترایز  زا  دعب  اعد  نیا  تسا  بحتسم  : هدومرف سوواط  نبا  دّیس 

هک ، مهاوخ یم  وت  زا  ، هتـشگ هدرپ  وت  نم و  نایم  ،و  هدناشوپ وت  زا  ار  میاعد  ،و  هدومن وربآ  یب  وت  هاگـشیپ  رد  ارم  مناهانگ  رگا  ایادـخ 
زا هک  ، هدش عنام  مناهانگ  رگا  ،و  ینک لزان  نم  رب  تتاکرب  ،و  ینارتسگب نم  رب  ار  تتمحر  ،و  يروآ ور  تمیرک  ةولج  اب  نم  يوس  هب 
هک ، منآ نم  کنیا  ، ینک تشذگ  يا  هدـننک  كاله  ياطخ  زا  ای  ، يزرمایب ار  یهانگ  میارب  ای  ، يرب الاب  ار  ییادـص  دوخ  بناج  هب  نم 

،و وت هاگـشیپ  رد  تا  هدـیرفآ  نیرتـبوبحم  هب  ، ماوت بناـج  هب  بّرقتم  ،و  وت يوس  هب  لّـسوتم  ، ماوت تّزع  ،و  هولج مرک  هب  هدـنیوج  هاـنپ 
دزن تیعقوـم  تـلزنم و  رد  ناـشنیرتگرزب  ،و  وـت يارب  ناـشنیرترادرب  ناـمرف  ،و  وـت هـب  ناـشنیرت  هتــسیاش  ،و  وـت دزن  ناــشنیرت  یمارگ 
رما ناـشتّدوم  هب  ،و  يدومن بجاو  تناگدـنب  رب  ار  ناـشتعاط  هک  ناـنآ  ، هتفاـی هر  اـمنهر و  ناـیاوشیپ  ، شکاـپ ترتـع  هب  ،و  دّـمحم ، وت

شکندرگ ره  هدـننکراوخ  يا  ، يداد رارق  تموکح  ناـّیلوتم  ، شنادـناخ وا و  رب  رب  ادـخ  دورد  ، تربماـیپ زا  سپ  ار  ناـنآ  ،و  يدومرف
تیانع نم  هب  دوخ  بناج  زا  ار  یتمحر  ،و  شخبب ارم  تعاس  نیمه  سپ  ، دیسر رـس  هب  مناوت  بات و  ، نانمؤم هدننک  زیزع  يا  ،و  جوجل

ود ره  ،و  سوبب ار  حیرض  سپ.نانابرهم  نیرت  نابرهم  يا  ، یهن ّتنم  نم  رب  نآ  اب  هک  ، نک
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وا هب  تتمحر  اجنیا  رد  یـسک  رگا  هک  ، تسا یهاگترایز  ، لحم نیا  هک  یتسرد  هب  ایادخ  : وگب راذـگ و  نآ  رب  ار  دوخ  تروص  فرط 
دیماان نآ  زا  ،و  دنک دصق  ار  اجنیا  نانکوزرآ  ، تسا یـسک  زا  رت  تخبدب  يدحا  هن  ،و  دسر وا  هب  رگید  ياج  رد  هک  ، درادن دیما  دسرن 

زا ، باسح ماگنه  هب  يریگ  تخس  ]و  تمایق ] تعجارم ّلحم  يدیمون  زا  ،و  یتشگزاب نانچ  ّرـش  زا  مروآ  یم  هانپ  وت  هب  ایادخ.ددرگزاب 
هب ار  شا  ینامرفان  ،و  تا یتسود  هب  ار  شا  یتسود  ،و  تتعاط هب  ار  تا  ّیلو  ، تعاط يزاس  نورقم  هک  ، مراگدرورپ يا  تسا  دـیعب  وت 

تتّزع هب  !! ییامن دـیماان  هدومن  لّمحت  شربق  ترایز  يارب  ار  اهرهـش  يرود  هک  یـسک  ،و  ینک دـیماان  ار  وا  رئاز  سپـس  ، تا ینامرفان 
ترایز زامن  سپـس.دنا  هدرک  هراشا  ناسحا  هب  وت  بناج  هب  اهلد  اریز  دوش  یمن  دقعنم  راک  نیا  رب  مداهن  هک  ، مراگدرورپ يا  دنگوس 

عادو مالـس  ، تلاسر همـشچرس  ،و  تّوبن تیب  لها  يا  امـش  رب  مالـس  : وگب يدرگزاب  اـجنآ  زا  ،و  ییوگ عادو  یتساوخ  نوچ  ،و  ناوخب
یلو ، تسا هدرک  لقن  ار  اعد  نیا  مه  دیفم  خیش  ،و  رخآ ات.داب  امـش  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  ،و  نیگمـشخ هتـسخ و  مالـس  هن  ، هدننک

زج ار  اـهنآ  هک  ، تسا یناـهانگ  ّلـج  ّزع و  يادـخ  نم و  نـیب  اـنامه  ، ادـخ ّیلو  يا  : وـگب سپ  : تـسا هدوـمرف  ریـشت  لـیمجلاب  زا  دـعب 
،و هتـساوخ وت  زا  ار  شناگدنب  راک  نتـشاد  رظن  ریز  ،و  هداد رارق  نیما  شزار  رب  ار  وت  هکنآ  قج  هب  سپ  ، درب یمن  نیب  زا  وت  يدونـشخ 

ارم ةرهب  ،و  ریگ هدهع  هب  ّلج  ّزع و  يادخ  اب  ارم  لاح  حالصا  ، هدومن نورقم  شا  یتسود  هب  ار  تا  یتسود  ،و  شتعاط هب  ار  وت  تعاط 
رد وا  هب  ،و  ینک یم  تساوخرد  ادـخ  زا  ، تمایق باذـع  زا  ار  اهنآ  يدازآ  هک  نانآ  ، هد رارق  تصلاـخ  نارئاز  اـب  منتخیمآ  ، تتراـیز زا 

سپ ، ما هتسج  هانپ  وت  ربق  هب  ، نم زا  تعافد  یبوخ  هب  ،و  ما هدش  هدنهانپ  وت  ربق  هب  زورما  نم  کنیا  ، ییامن یم  تبغر  ناشـشاداپ  یبوخ 
يادخ زا  ،و  بایرد ارم  میالوم و  يا  نک  كرادت  ارم  راک 
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یمالـس وت  رب  ادـخ  مالـس  دورد و  ، تسا میظع  یتلزنم  ،و  میرک ماقم  يادـخ  دزن  وت  يارب  هک  ، هاوخب ار  مراـک  رد  حالـصا  ، ّلـج ّزع و 
.هتسیاش صاخ و 

ره يارب  ، دشاب هک  اجک  ره  رد  ، يا هدننکاعد  ره  هکلب  ، دنک اعد  دهاوخب  نوچ  ، هفرشم دهاشم  رد  رئاز  هک  تسا  نآ  رتهب  : دیوگ ّفلؤم 
بحاص ترـضح  ، رـصع تّجح  سّدقم  دوجو  یتمالـس  يارب  اعد  ، دنک مدقم  دوخ  ياعد  رب  ، دیامن اعد  دهاوخب  هک  یتجاح  بلطم و 
موحرم و.تسین  اجنیا  بسانم  شحرـش  هک  ، تسا هداـعلا  قوف  دـیاوف  ياراد  مهم و  رایـسب  یبلطم  ، بلطم نیا  ،و  ار مالّـسلا  هیلع  رمـالا 

ار ماقم  نیا  هب  صوصخم  ياهاعد  زا  یـضعب  ،و  هدرک رکذ  ناحورـشم  ار  بلطم  نیا  «، بقاـث مجن  » باـتک مهد  باـب  رد  ، يرون خـیش 
رد ، ناضمر هام  موس  تسیب و  بش  لامعا  رد  هک  ، تسا ییاعد  اـهنآ  نیرترـصتخم  ،و  دـنک عوجر  اـجنآ  هب  دـهاوخ  یم  هکره  ، هتـشون

دهاشم ۀمه  رد  هک  ، میدرک لقن  ییاعد  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  رئاز  بادآ  رکذ  رد  زین  ،و  دش رکذ  رخآ  ۀهد  ياهبـش  ياهاعد  نمض 
.دوش یم  هدناوخ  هفّرشم 

.تسا مالّسلا  مهیلع  هرهاط  ججح  رب  تاولص  رد  : موس ماقم 

هراشا

وبا : تفگ هک  ، دنداد ربخ  ینابیش  لّضفملا  وبا  زا  ، نامباحصا زا  یتعامج  : هدومرف هعمج  زور  لامعا  رد  « حابصم » باتک رد  یسوط  خیش 
رد مالّسلا  هیلع  يرگسع  نسح  ماما  دوخ  يالوم  زا  : تفگ شیوخ  نابز  هب  درک و  لقن  یثیدح  هیلادب  دباع  دّمحم  نب  هّللا  دبع  دّمحم 

نداتسرف ّتیفیک  [، دیوگب هملک  هملک  ینعی  ،] دیامرف الما  نم  رب  هک  ، ما هتساوخ  جنپ  هاجنپ و  تسیود و  لاس  ، يأر نمّرـس  رد  ناشلزنم 
ظفل اب  درک  الما  نم  رب  سپ  ، مدرک رضاح  یگرزب  ذغاک  دوخ  اب  و  (، مهیلع هّللا  تاولص  ) ار ترضح  نآ  نانیشناج  ربمایپ و  رب  تاولص 

: دومرف.دنیبب یباتک  زا  هکنآ  نودب  ، دوخ

ملس هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمایپ  رب  تاولص 

تسرف دورد  دّمحم  رب  و.دناسر  مدرم  هب  ار  وت  تالاسر  ،و  دیـشک ناج  شود  هب  ار  تا  یحو  هک  نانچ  ، تسرف دورد  دّمحم  رب  ایادخ 
ار تلالح  درک  لالح  هک  نانچمه 
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تاـکز ،و  تـشاد اـپب  ار  زاـمن  هـک  ناــنچمه  ، تـسرف دورد  دـّـمحم  رب  ،و  تخوـمآ مدرم  هـب  ار  تـنآرق  ،و  ار تـمارح  دوـمن  مارح  و 
،و داد میب  تادیدهت  زا  ار  مدرم  ،و  درک قیدـصت  ار  تا  هدـعو  هک  نانچ  ، تسرف دورد  دّـمحم  رب  ،و  دومن توعد  تنید  هب  ،و  تخادرپ
رب ،و  یتخاـس فرطرب  ار  اـهیراتفرگ  ،و  يدـناشوپ ار  بوـیع  ،و  يدـیزرمآ ار  ناـهانگ  وا  رطاـخ  هب  هک  ناـنچ  ، تسرف دورد  دّـمحم  رب 
زا ،و  يدومرف تباجا  ار  اعد  ،و  يدودز وا  دوجو  ببـس  هب  ار  ینیگمغ  ،و  يدرک عفد  وا  هب  ار  یتخبدب  هک  نانچ  ، تسرف دورد  دّـمحم 

،و يدوـمن هدـنز  وا  هب  ار  اـهروشک  ،و  يدرک محر  وا  رطاـخ  هـب  ار  ناگدـنب  هـک  ناـنچ  ، تـسرف دورد  دّـمحم  رب  ،و  يداد تاـجن  ـالب 
ردارب دنچ  وا  هب  ار  لاوما  هک  نانچ  ، تسرف دورد  دّمحم  رب  ،و  يدرک كاله  ار  اهنوعرف  ،و  یتسکش مهرد  وا  ۀلیسو  هب  ار  ناشکندرگ 

اهنید نیرتهب  هب  وا  هک  نانچ  ، تسرف دورد  دّمحم  رب  ،و  يدومن محر  نامدرم  هب  ،و  یتسکش ار  اهتب  ،و  يداد هانپ  اهـساره  زا  ،و  يدومرف
لها دّـمحم و  رب  ،و  يداد تمظع  وا  هب  ار  هبعک  ۀـناخ  ،و  يدرک دوبان  وا  ۀلیـسو  هب  ار  اهتب  ،و  يداد تّزع  وا  هب  ار  ناـمیا  ،و  یتخیگنارب

.هتسیاش صاخ و  یمالس  تسرف  مالس  دورد و  شراکوکین  كاپ  تیب 

مالّسلا هیلع  نانمؤم  ریما  رب  تاولص 

،و شـشناد ندرپس  هاگیاج  ریزو و  ،و  شا هدـیزگرب  ّیلو و  تربمایپ و  ردارب  ، تسرف دورد  بلاـط  یبا  نب  یلع  ناـنمؤم  ریما  رب  ایادـخ 
جـنر و ةدـننک  فرطرب  ،و  شتّما رد  وا  نیـشناج  شتعیرـش و  هب  هدـننک  توعد  ،و  تّجح هب  يایوگ  ،و  شتمکح هاگرد  زار و  عضوم 

هکنآ ، ناراکدب ینیب  ةدنلام  كاخ  هب  ،و  نارفاک ةدننکش  مهرد  ،و  شا هرهچ  زا  هودنا 
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هکره رادـب  نمـشد  ،و  دراد شتـسود  هکره  رادـب  تسود  يادـخ.يداد  رارق  یـسوم  زا  نوراـه  ۀـلزنم  هـب  تربماـیپ  هـب  تبـسن  ار  وا 
شا ینمـشد  هـب  هـکره  نـک  تـنعل  ،و  دراذـگاو ار  وا  هـکره  نـک  راوـخ  ،و  دـیامن شا  يراـی  هـک  ره  نـک  يراـی  ،و  دراد شنمــشد 

راگدرورپ يا  ، يداتـسرف تربمایپ  ناینیـشناج  زا  یکی  رب  هک  يدورد  نیرترب  تسرف  دورد  وا  رب  ،و  ناینیـسپ ناینیـشیپ و  زا  ، تساـخرب
.نایناهج

مالّسلا اهیلع  همطاف  ناوناب  رورس  رب  تاولص 

،و يدومن باختنا  ار  وا  هک  تناگدیزگرب  تناتسود و  ردام  ،و  تربمایپ ،و  تبیبح ۀبوبحم  ، هّیکز همطاف  هقیّدص  رب  ، تسرف دورد  ایادخ 
ار شماقتنا  ، دندرمـش کبـس  ار  وا  قح  ،و  دندرک متـس  وا  هب  هک  یناسک  زا  يادـخ.نایناهج  ناوناب  زارف  رب  ، يدـیزگرب يداد و  يرترب 

یمارگ ،و  تمایق رد  مچرپ  بحاص  رـسمه  تیادـه و  ناماما  ردام  ار  وا  هک  نانچمه  ایادـخ.شاب  شنادـنزرف  نوخ  هاوخنوخ  ،و  ریگب
نآ هب  ار  ( شنادـناخ وا و  رب  ادـخ  دورد  ) دّـمحم يوربآ  هک  يدورد  ، تسرف دورد  شردام  وا و  رب  سپ  ، يداد رارق  رتـالاو  نمجنا  رد 

.ار مالس  ّتیحت و  نیرترب  تعاس  نیا  رد  ، نم بناج  زا  ناشیا  هب  ناسرب  ،و  ینک نشور  ار  شنادنزرف  ةدید  ،و  يرادب یمارگ 

مالّسلا امهیلع  نیسح  نسح و  رب  تاولص 

ناناوج رورـس  ود  تمحر و  ةدازدنزرف  ود  ، تلوسر دنزرف  ود  ، تا هدنیامن  ود  تا و  هدنب  ود  ، تسرف دورد  نیـسح  نسح و  رب  ایادـخ 
يداتسرف نالوسر  ناربمایپ و  نادنزرف  زا  یکی  رب  هک  يدورد  نیرترب  ، تشهب لها 
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دنزرف يا  وت  رب  مالس  ، ادخ لوسر  دنزرف  يا  وت  رب  مالـس  ، نانمؤم ریما  نیـشناج  ،و  ناربمایپ رورـس  دنزرف  ، تسرف دورد  نسح  رب  ایادخ 
ایند زا  دیهـش  ،و  یتسیز هنامولظم  ، ییادخ نیما  دـنزرف  ادـخ و  نیما  وت  هک  ، نانمؤم ریما  دـنزرف  يا  مهد  یم  یهاوگ  ، نانیـشناج رورس 

حور و هب  تعاس  نیا  رد  نم  بناج  زا  ،و  تسرف دورد  وا  رب  ایادـخ.هتفای  هار  ، امنهار هزیکاـپ  ماـما  ییوت  هک  مهد  یم  یهاوگ  ،و  یتفر
ةداتفا كاخ  هب  ، نارفاک ۀتـشک  ، دیهـش مولظم  نآ  ، تسرف دورد  یلع  نب  نیـسح  رب  ایادـخ.ناسرب  ار  مالـس  ّتیحت و  نیرتهب  شدـسج 

مهد یم  یهاوگ  نیقی  هب  ، نانمؤم ریما  دنزرف  يا  وت  رب  مالس  ، ادخ لوسر  دنزرف  يا  وت  رب  مالـس  ، هّللا دبع  ابا  يا  وت  رب  مالـس  ، ناراکدب
راتـساوخ یلاعت  يادخ  هک  مهد  یم  یهوگ  ،و  یتفر ایند  زا  دیهـش  ،و  يدش هتـشک  هنامولظم  ، ییادخ نیما  دـنزرف  ،و  ادـخ نیما  وت  هک 

یهاوگ و.تتوعد  نتخاس  راکشآ  ،و  تنمـشد يدوبان  رد  دییأت  ،و  تا يرای  رب  ، هداد وت  هب  هک  يا  هدعو  هب  هدننک  افو  ،و  تسوت ماقتنا 
ادخ ، دیسررد ار  وت  گرم  ات  ، يدرک تدابع  ار  ادخ  هناصلخم  ،و  يدومن داهج  ادخ  هار  رد  ،و  يدرک افو  ادخ  دهع  هب  وت  هک  مهد  یم 

ار نارگید  هک  یتّما  دنک  تنعل  ادخ  ،و  دندیـشک تا  يرای  زا  تسد  هک  ار  یتّما  دنک  تنعل  ادخ  ،و  دنتـشک ار  وت  هک  یتّما  دنک  تنعل 
ار تنوخ  ،و  درمـش کبـس  ار  وت  قح  ،و  درک بیذکت  ار  وت  هک  یـسک  زا  ، میوج یم  يرازیب  ادخ  هاگـشیپ  هب  ، دـندرک بیغرت  وت  هیلع 

تنعل ادخ  ،و  ار تا  يرای  زا  هدننک  غیرد  دنک  تنعل  ،و  ار تلتاق  دنک  تنعل  ادخ  ، هّللا دبع  ابا  يا  تیادف  هب  مردام  ردپ و  ، تسناد الح 
درک ریسا  ار  تنانز  هک  ار  یسک  دنک  تنعل  ادخ  ،و  درکن تا  يرای  ،و  دادن ار  تخساپ  دینش و  ار  تدایرف  هک  ار  یسک  دنک 
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وت و هک  مهد  یم  یهاوگ  ،و  داد ناش  يرای  دومن و  يوریپ  نانآ  زا  ،و  تشاد ناشتـسود  هکره  زا  ،و  مرازیب نانیا  زا  ، ادـخ يوس  هب  نم 
امـش هب  نم  هک  مهد  یم  یهاوگ  ،و  دـییایند لها  رب  تّجح  ،و  مکحم زیواتـسد  ،و  تیادـه هاگرد  اوقت و  ۀـملک  ، تنادـنزرف زا  ناـماما 

اـیند و رد  ، مهاگتـشگزاب ملمع و  ماجنارـس  ،و  منید نیناوـق  رد  ،و  مدوـجو ماـمت  اـب  میامـش  وریپ  ،و  مراد نیقی  امـش  ماـقم  هب  ،و  نمؤـم
.مترخآ

مالّسلا هیلع  نیسحلا  نب  یلع  رب  تاولص 

رارق ار  تیاده  ناما  وا  لسن  زا  ،و  يدـیزگرب دوخ  يارب  ار  وا  هک  ، تسرف دورد  ناگدـننک  تدابع  رورـس  ، نیـسحلا نب  یلع  رب  ایادـخ 
،و یتخاس شکاپ  يدیلپ  زا  ،و  يدرک باختنا  دوخ  يارب  ار  وا  ، دـندرگ یم  زاب  قح  هب  ،و  دـننک یم  تیادـه  قح  هب  هک  یناماما  ، يداد

تناربماــیپ نادــنزرف  زا  یکی  رب  هـک  يدورد  نیرتــهب  ، تـسرف دورد  وا  رب  سپ.يداد  رارق  هتفاــی  هار  اــمنهار و  ار  وا  ،و  يدــیزگرب
.یمیلح زیزع و  وت  هک  ، دوش نشور  ترخآ  ایند  رد  نآ  هب  شا  هدید  هک  ، یناسر یماقم  هب  ار  وا  ات  ، يداتسرف

مالّسلا هیلع  یلع  نب  دّمحم  رب  تاولص 

هک نانچ  ایادخ.تناگدنب  زا  هدیزگرب  ،و  اوقت لها  ربهر  ،و  تیاده ياوشیپ  ،و  شناد ةدنفاکـش  ، یلع نب  دّمحم  رب  تسرف  دورد  ایادخ 
نامرف هب  ،و  تا یحو  ترگریسفت  تتمکح و  ندرپس  ّلحم  ،و  رون لعـشم  تیاهروشک  يارب  ،و  هناشن تناگدنب  يارب  يداد  رارق  ار  وا 

راگدرورپ يا  ، تسرف دورد  وا  رب  سپ  ، یتشاد رذحرب  شا  ینامرفان  زا  ،و  يداد نامرف  وا  زا  ندرب 
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نایناهج راگدرورپ  يا  ، يداتسرف تیاهنیما  تنالوسر و  ،و  تناگدیزگرب تناربمایپ و  نادنزرف  زا  یکی  رب  هک  يدورد  نیرترب 

مالّسلا هیلع  دمحم  نب  رفعج  رب  تاولص 

نانچ ایادخ  راکـشآ  رون  نآ  ، قح ۀیاپ  رب  وت  يوس  هب  هدنک  توعد  ، شناد راد  هنازخ  ، قداص دمحم  نب  رفعج  رب  ، تسرف دورد  ایادـخ 
سپ ، تنید هدنرادهگن  ،و  تنامرف تسرپرس  تدیحوت و  نابز  ،و  تشناد راد  هنازخ  ،و  تا یحو  ،و  تمالک ندعم  يداد  رارق  ار  وا  هک 

.يراوگرزب هدوتس و  وت  هک  يداتسرف  تیاهتّجح  ،و  تناگدیزگرب زا  یکی  رب  هک  يدورد  نیرتهب  ، تسرف دورد  وا  رب 

مالّسلا هیلع  رفعج  نب  یسوم  رب  تاولص 

لمع ،و  هدـننک شـالت  راکـشآ  رون  ، هزیکاـپ كاـپ و  ، راداـفو راـکوکین  ، رفعج نب  یـسوم  ، داـمتعا دروـم  نیما  رب  تسرف  دورد  ایادـخ 
مدرم هب  ، دوب هدش  هدرپس  وا  هب  ، وت یهن  رما و  زا  هچنآ  ، شناردپ يوس  زا  هک  نانچ  ایادخ.وت  هار  رد  رازآ  رب  ابیکـش  ، ادـخ يارب  ، هدـننک

ّلمحتم ، دـید یم  دوـخ  ّتلم  ناـنادان  زا  هک  يروـما  رد  ، یتخـسرس ّربـکت و  لـها  زا  ،و  تشاداو نشور  هار  هب  ار  تناگدـنب  ،و  دـناسر
تناگدـنب ناـهاوخریخ  ناربناـمرف و  زا  یکی  رب  هـک  يدورد  نیرتلماـک  نـیرترب و  ، تـسرف دورد  وا  رب  سپ  ، دـش تبیـصم  تـمحز و 

.ینابرهم هدنزرمآ و  وت  هک  یتسرد  هب  ، يداتسرف

مالّسلا هیلع  یسوم  نب  یلع  رب  تاولص 
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نانچمه و.یتخاس  دونشخ  ، یتساوخ تناگدیرفآ  زا  ار  هکره  وا  ۀلیسو  هب  ،و  يدیدنسپ وا  هک  ، یـسوم نب  یلع  رب  تسرف  دورد  ایادخ 
ناهن رد  ، نانآ يارب  هک  نانچ  ،و  تناگدنب رب  هاوگ  ،و  تنید روای  ،و  تنامرف هب  هدننک  مایق  ،و  تناگدـنب رب  تّجح  ، يداد رارق  ار  وا  هک 

زا یکی  رب  هک  يدورد  نیرترب  ، تسرف دورد  وا  رب  سپ  ، دناوخ تهار  هب  ، هدیدنـسپ زردنا  تمکح و  اب  ،و  دومن یهاوخریخ  راکـشآ  و 
.یمیرک ةدنشخب  وت  هک  ، يداتسرف تناگدیرفآ  زا  ناگدیزگرب  ،و  تیایلوا

مالّسلا هیلع  یلع  نب  دمحم  رب  تاولص 

رب وت  نیما  ،و  ایصوا نیشناج  ،و  ناکاپ داژن  ،و  افو ندعم  ،و  تیاده رون  ،و  اوقت ۀناشن  ، یـسوم نب  یلع  نب  دّمحم  رب  تسرف  دورد  ایادخ 
وا دوجو  هب  ،و  يدیـشخب ییاهر  ینادرگرـس  زا  ،و  يدروآ تیاده  هصرع  هب  یهارمگ  زا  ار  مدرم  ۀلیـسو و  هب  هک  نانچ  ایادـخ.یحو 
رب هک  يدورد  نیرترب  ، تسرف دورد  وا  رب  سپ  ، دش تیبرت  هک  ار  هکره  يدومن  تیبرت  ،و  تفای تیاده  هک  ار  هکره  يدرک  ییامنهار 

.یمیکح زیزع  وت  هک  یتسرد  هب  ، يداتسرف تیایصوا  ةدنامیقاب  ،و  تیایلوا زا  یکی 

مالّسلا هیلع  دمحم  نب  یلع  رب  تاولص 

ۀمه رب  تّـجح  ،و  نـید ناــماما  راــگدای  ،و  ناراــگزیهرپ ياوــشیپ  ،و  ایــصوا نیــشناج  ، دــمحم نـب  یلع  رب  تــسرف  دورد  ایادــخ 
هب ،و  داد هدژم  تنایاش  شاداپ  هب  سپ  ، دـنیوج ینـشور  وا  ۀلیـسو  هب  ناـنمؤم  هک  ، يداد رارق  يرون  ار  وا  هک  ناـنچ  ایادـخ.ناگدیرفآ 

تمارح لالح و  ار  تلالح  ،و  تخادنا مدرم  دای  هب  ار  تتایآ  ،و  تشاد رذحرب  تتلوص  زا  ،و  داد میب  تکاندرد  رفیک 

ص:852

 ( ناسآ شراگن  نانجلا (  حیتافم  دیدج  www.Ghaemiyeh.comبختنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1215زکرم  هحفص 940 

http://www.ghaemiyeh.com


تا ینامرفان  زا  ،و  داد نامرف  تتعاـط  هب  دومن و  بیغرت  تا  یگدـنب  هب  ار  مدرم  ،و  دومرف ناـیب  ار  تتاـبجاو  نیناوق و  ،و  درک مارح  ار 
نیا يوار  نایناهج  دوبعم  يا  ، يداتـسرف تناربمایپ  لسن  ،و  تیایلوا زا  یکی  رب  هک  يدورد  نیرترب  ، تسرف دورد  وا  رب  سپ  ، تشادزاـب

نآ دوخ  هب  تبون  ،و  دـش غراـف  ناشردـپ  رب  تاولـص  رکذ  زا  مالّـسلا  هیلع  يرگـسع  ترـضح  نوچ  : تفگ ینمی  دـمحم  وبا  ، تاولص
ياه هناشن  زا  هتکن  نیا  رکذ  هک  ، دوب نیا  هن  رگا  : دومرف ، دییامرفب ار  یقاب  رب  تاولص  تیفیک  : متشاد هضرع  ، دنام تکاس  ، دیـسر بانج 
سپ تسا  نید  نایب  رد  نوچ  یلو  ، مناـمب تکاـس  متـشاد  تسود  هنیآره  ، میناـسرب شلها  هب  هک  هدومرف  رما  ار  اـم  ادـخ  تسا و  نید 

.سیونب

مالّسلا هیلع  یلع  نب  نسح  رب  تاولص 

ةزادـنا داـی  هب  ، تشناد راد  هنازخ  ، هدـنبات رون  ، راداـفو ، قداـص ، راـگزیهرپ ، راـکوکین ، دّـمحم نب  یلع  نب  نسح  رب  تسرف  دورد  ایادـخ 
يا ، تـسرف دورد  وا  رب  سپ  ، اـیند لـها  رب  تّـجح  ،و  هتفاـی دــشر  ناـیامنهار  نآ  ، نـید ناـیاوشیپ  راـگدای  ،و  ترما ّیلو  ،و  تدــیحوت

.نایناهج دوبعم  يا  ، يداتسرف تنالوسر  دالوا  ،و  تیاهتّجح ناگدیزگرب و  زا  یکی  رب  هک  يدورد  نیرترب  ، راگدرورپ

مالّسلا هیلع  رظتنملا  رمالا  یلو  رب  تاولص 

بجاو ار  ناـشّقح  ،و  يدوـمن مزـال  ار  اـهنآ  زا  يرادربناـمرف  هـک  ناـنآ  ، تناگدـنیامن دـنزرف  تا و  هدـنیامن  رب  تـسرف  دورد  ایادـخ 
يارب وا  ۀلیـسو  هب  ،و  نک شا  يرای  ایادخ.هتـسیاش  روخرد و  یندرک  كاپ  ، يدومن ناشکاپ  ،و  يدرب اـهنآ  زا  ار  يدـیلپ  ،و  يدـنادرگ

هانپ وا  هب  ایادخ.هد  رارق  نانآ  زا  ار  ام  ،و  ار شناروای  نایعیش و  شناتسود و  تناتـسود و  امرف  يرای  وا  تسد  هب  ،و  ناسر يرای  تنید 
ۀمه ّرش  زا  ،و  شکرس زواجتم و  ره  ّرش  زا.هد 
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نک و شا  یناـبهگن  ،و  شپچ فرط  زا  ،و  شتـسار بناـج  زا  ،و  شرـس تـشپ  زا  شیور و  شیپ  زا  ، نـک ظـفح  ار  وا  ،و  تناگدـیرفآ
وا هب  ار  تلادع  ،و  امرف ظفح  وا  دوجو  رد  ار  تربمایپ  نادناخ  تربمایپ و  ،و  دـسر رد  وا  هب  يدـب  دـمآ  شیپ  هکنیا  زا  امرف  يریگولج 
وا تـسد  هـب  ،و  نادرگ راوـخ  ار  شا  يراـی  زا  هدـننک  غـیرد  ،و  هد يراـی  ار  شرواـی  ، نـک دــییأت  يزوریپ  اـب  ار  يو  ،و  نـک راکــشآ 

نیمز و ياهقرـشم  رد  ، دنتـسه اجک  ره  ، ناـسرب لـتق  هب  ار  ناـنید  یب  ماـمت  ناـقفانم و  نارفاـک و  ،و  نکـش مهرد  ار  رفک  ناـشکندرگ 
وا هب  ار  ( داب دورد  شنادـناخ  وا و  رب  ) تربمایپ نید  ،و  نک رپ  تلادـع  زا  ار  نیمز  وا  ۀلیـسو  هب  شیاهایرد و  اهیـشخ و  رد  ، شیاهبرغم
هک ار  هچنآ  ، نایامنب نم  هب  دّـمحم  نادـناخ  ةرابرد  ،و  شنایعیـش ناوریپ و  ناراکددـم و  نارای و  زا  ایادـخ  ارم  هد  رارق  ،و  امرف نایامن 

.نیمآ قح  دوبعم  يا  ، دنراد میب  هک  ار  هچنآ  ناشنانمشد  هرابرد  ،و  دنراد وزرآ 

همتاخ

هراشا

، تسا لمتشم  مالسلا و  راد  هّللا  نکسا  نانمؤم  روبق  ترایز  ماقم و  یلاع  ناگدازماما  ماظع و  ناربمایپ  ترایز  نایب  رد 

: شخب هس  رب 

[ ماظع ناربمایپ  ترایز  رد  : لوا شخب  ]

هراشا

نم دحا  یب  قّرفن  (ال  مزال اعرش  القع و  مالّـسلا  مهیلع  ناربمایپ  میظعت  میرکت و  هک  نادب.تسا  ماظع  ناربمایپ  ترایز  رد  : لوا شخب 
ناراوگرزب نآ  ددـع  ،و  دـنا هدومرف  حیرـصت  ناراوگرزب  نآ  ترایز  بابحتـسا  هب  املع.تسا  جـحار  هدیدنـسپ و  ، ناشترایز )و  هلـسر

رارق نیا  زا  مراد  رـضاح  دوـخ  رطاـخ  رد  ـالعف  هـک  ییاـهنآ  روـبق  ،و  تـسا كدـنا  رایـسب  ناـنآ  موـلعم  ياـهربق  یلو  ، رایـسب هـچرگ 
هیلع میهاربا  رضح.دننوفدم  مالّسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  ترضح  رّونم  دقرم  رد  راوگرزب  ود  نیا  هک  حون  ترضح  مدآ و  ترضح  : تسا

بانج ،و  وا ۀجوز  هراس  بانج  ترـضح  نآ  راوج  رد  ،و  تسا نوفدم  ، دراد رارق  سدقملا  تیب  یکیدزن  هک  ، لیلخ سدـق  رد  مالّـسلا 
قاحسا
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رجح نوماریپ  رد  مارحلا  دجـسم  رد  رجاه  شردام  مالّـسلا و  هیلع  لیعامـسا  ترـضح  و.دننوفدم  مالّـسلا  مهیلع  فسوی  بوقعی و  و 
ولمم ماقم  نکر و  نیب  ام  : هدش تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  ترضح  زا.تساجنآ  رد  مالّسلا  مهیلع  ناربمایپ  زا  یضعب  روبق  زین  و.دننوفدم 

رد.دـننوفدم ربمایپ  داتفه  ، دوسالا رجح  ینامی و  نکر  نیب  ام  : هدـش تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ،و  تسا ناربمایپ  روبق  زا 
لها دزن  هک  ، دراد رارق  راوگرزب  ود  نآ  ریغ  مالّسلا و  امهیلع  نامیلـس  دواد و  ترـضح  دننام  ناربمایپ  زا  يا  هدع  روبق  ، سدقملا تیب 

هعقب و هفوک  ۀعیرش  رد  مالّسلا  هیلع  سنوی  بانج  يارب  ،و  تسا روهـشم  بلح  رهـش  رد  مالّـسلا  هیلع  ایرکز  بانج  ربق.دنفورعم  اجنآ 
رد مالّسلا  هیلع  لفکلا  يذ  ترضح  دقرم  ،و  روهشم فرشا  فجن  رد  مالّسلا  هیلع  حلاص  دوه و  ترضح  ربق  ،و  تسا فورعم  يا  هبق 

نوریب رد  ،و  مالّـسلا هیلع  ربمغیپ  سیجرج  دـقرم  لصوم  رهـش  رد  فورعم و  خـسرف  دـنچ  تحاسم  هب  هفوک  کیدزن  طارف  ّطش  رانک 
اهنیا ریغ  عشوی و  بانج  ربق  اـثارب  دجـسم  ربارب  رد  ،و  مالّـسلا هیلع  لاـیناد  ربق  شوش  رهـش  رد  ،و  مالّـسلا هیلع  هّللا  هبه  ثیـش  ربق  رهش 

.تسا هدش  عقاو  نیعمجا  مهیلع  هّللا  مالس 

[ ناربمایپ ترایز  تیفیک  ]

هک مالّـسلا  امهیلع  حون  مدآ و  ترایز  رگم  هدیـسرن  رظن  هب  ناراوگرزب  نیا  يارب  يا  هژیو  ترایز  ، رابخا رد  : ناربمایپ تراـیز  تیفیک 
رارق هعماج  تارایز  لوا  ار  نآ  ام  هک  هعماـج  تراـیز  تیاور  زا  یلو  ، تشذـگ مالّـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما  ترـضح  تراـیز  باـب  رد 

رد يدهـشم  نب  دـمحم  راوگرزب  خیـش  نآ  بلطم  نیا  رب  دـیاش.دنوش  یم  تراـیز  نآ  هب  مه  ناربماـیپ  هک  ، دوش یم  هدافتـسا  ، میداد
نیمه ، هفوک هب  دورو  بادآ  رد  مهیلع  هّللا  ناوضر  ناشیا  ریغ  »و  رئازلا حابـصم  » باتک رد  سوواط  نبا  یلع  ّلجا  دّیـس  ،و  رازم باـتک 

زا ، ناشیا طسوت  روکذم  ترایز  لقن  هک  تسا  نآ  نامگ  و.دنا  هدرک  رکذ  مالّسلا  هیلع  سنوی  ترضح  دهشم  يارب  ار  هفیرش  ترایز 
مالّـسلا مهیلع  ناربمایپ  فیرـش  ياه  هاگمارآ  رد  ار  هعماج  ترایز  نآ  یـسک  رگا  ، تروص ره  رد.هدـش  هدافتـسا  تیاور  ّماع  موهفم 

هب ، دـهاوخ یم  هکره  ، میتسین اـجنیا  رد  نآ  لـقن  هب  دـنمزاین  ، دـش رکذ  هتـشذگ  تاحفـص  رد  تراـیز  نوچ  ،و  تسا بساـنم  دـناوخب 
.دزاس دنم  هرهب  ار  دوخ  ، نآ میظع  ضیف  زا  ،و  دنک هعجارم  ۀحفص 829] ] هعماج تارایز  لوا  ترایز 

[ ماظع ناگدازماما  ترایز  رد  : مود شخب  ]

هراشا

،و تسا هّیهلا  تایانع  تمحر و  لوزن  عضوم  ،و  تاـکرب تاـضویف و  ّلـحم  ناـشروبق  هک  : ماـظع ناـگدازماما  تراـیز  رد  : مود شخب 
ياهرهش رثکا  رد  یلاعت  هّللا  دمحب  و.دنا  هدومرف  حیرصت  ناشیا  روبق  ترایز  بابحتسا  هب  مالعا  ياملع 
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ناگدـناماو و ياوأم  ،و  ناگدـنامرد هاگهانپ  هتـسویپ  ، اه هّرد  اههوک و  فارطا  ،و  اهنابایب اهاتـسور و  رد  هکلب  ، دوجوم ناـشروبق  هعیش 
تامارک و ناشیا  زا  يرایـسب  زا  ،و  دوب دـهاوخ  تماـیق  زور  اـت  و.تسا  هدوب  ناـگدرمژپ  ياـهلد  یّلـست  بجوم  ،و  ناگدیدمتـس هاـنپ 

ندودز ،و  تاضویف كرد  رطاخ  هب  ، رطاخ نانیمطا  اب  ، ناسنا هک  يا  هدازماما  هک  دـنامن  هدیـشوپ  یلو.هدـش  هدـهاشم  تاداـع  قراوخ 
دصق هب  هاگنآ  ، دنک تیاعر  ار  بلطم  ود  وا  هب  تبسن  دیاب  ، دنک لاحر  ّدش  ،و  ددنبب رفس  راب  ، شفیرـش ربق  بناج  هب  ، اه هصغ  اهجنر و 

ياهباتک زا  ، انعم ود  نیا  هک  ، وا بسن  تفارـش  رب  هوالع  ، دـقرم نآ  بحاص  نأـش  تمظع  ،و  ماـقم تلـالج  : لوا.دـنک تکرح  تراـیز 
ۀنیمز ،و  وا هب  ربق  تبسن  تحص  لیلج و  دّیس  نآ  ربق  ندوب  مولعم  : مود.دوش یم  هتخانش  خیرات  ]و  یسانش بسن  ملع  ] باسنا ثیدح و 
هثفن » باـتک رد  و.میا  هدرک  هراـشا  ناـشیا  زا  یعمج  رکذ  هب  « رئازلا هیدـه  » باـتک رد  اـم  و.تسا  مک  رایـسب  بلطم  ود  نیا  نـیب  عـمج 
رکذ هب  اهنت  ، تسین رکذ  شیاجنگ  باتک  نیا  رد  نوچ  ،و  میدومن مالّسلا  هیلع  نیـسح  نب  نسحم  هب  هراشا  « لامآلا یهتنم  »و« رودصملا

.مییامن یم  افتکا  ناشیا  زا  رفن  ود 

مالّسلا اهیلع  هموصعم  ۀمطاف  ترضح  ترایز  : لوا

[ مالسلا اهیلع  تمارک  يوناب  ترایز  تلیضف  ]

ربق دراد و  ترهش  مالّسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح  هب  هک  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  رتخد  همطاف  ترضح  همّظعم  هلیلج  ةدّیـس  : لوا
یم يدایز  تافوقوم  ،و  رایـسب ۀمدخ  ددعتم و  حیرـض  الاو و  هاگراب  ياراد  تسا و  روهـشم  فورعم و  ، مق سدقم  رهـش  رد  شفیرش 

دندنب و یم  رفس  راب  ، رود ياهرهش  زا  ناوارف  یتعیمج  لاس  ره  تسا و  مدرم  مومع  هاگهانپ  يوأم و  مق و  لها  مشچ  ینشور  دشاب و 
راـبخا زا  ترــضح  نآ  تلـالج  تلیــضف و  دــندرگ و  لـیان  هّـمظعم  نآ  تراـیز  زا  تاـضویف  كرد  هـب  اــت  ، دنــشک یم  هار  جــنر 

هیلع اضر  ترضح  زا  هک  هدرک  تیاور  دعس  نب  دعس  زا  [ حیحص دح  رد  يدنس  ،] نسح دنس  هب  قودص  خیش.دوش  یم  هدافتسا  ، رایسب
تـشهب وا  يارب  ، دـنک تراـیز  ار  وا  هک  ره  : دومرف ترـضح  ؟ درک لاؤس  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  رتخد  ۀـمطاف  ةراـبرد  مالّـسلا 

يارب تشهب  ، دنک ترایز  مق  رد  ارم  هکره  هک  هدش  تیاور  مالّسلا  هیلع  داوج  ماما  ، ترضح نآ  دنزرف  زا  ، رگید ربتعم  دنس  هب  و.تسا 
ترضح زا  ، یمق يرعشا  دعس  زا  ، شردپ زا  ، میهاربا نب  یلع  : هدرک لقن  ، تارایز ياهباتک  یضعب  زا  هّللا  همحر  یـسلجم  ۀمّالع.تسوا 

ماما رتخد  ، همطاف ربق  موش  تیادف  متفگ  ، تسه يربق  امش  دزن  ام  زا  ، دعس يا  : دومرف ترـضح  نآ  هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  اضر 
: دومرف ؟ ییامرف یم  ار  مالّسلا  هیلع  یسوم 
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.تسوا يارب  تشهب  ، دشاب شقح  هب  فراع  هک  یلاحرد  ، دنک ترایز  ار  وا  هکره  يرآ 

[ اهیلع هللا  مالس  ترضح  نآ  ترایز  تیفیک  ]

یس هّللا و  ناحبس  هبترم  هس  یس و  ربکا و  هّللا  هبترم  راهچ  یس و  ،و  تسیاب هربق  هب  ور  ، رس يالاب  ، یسرب ترـضح  نآ  ربق  دزن  هب  نوچ 
: ناوخب هاگنآ  ، وگب هّلل  دمحلا  هبترم  هس  و 

یسیع رب  مالس  ، ادخ نخـسمه  یـسوم  رب  مالـس  ادخ  تسود  میهاربا  رب  مالـس  ، ادخ ربمایپ  حون  رب  مالـس  ، ادخ ةدیزگرب  مدآ  رب  مالس 
دبع نب  دمحم  يا  وت  رب  مالس  ، ادخ ةدیزگرب  يا  وت  رب  مالس  ، ادخ قلخ  نیرتهب  يا  وت  رب  مالس  ادخ  لوسر  يا  وت  رب  مالـس  ، ادخ حور 

ناوناـب رورـس  همطاـف  يا  وـت  رب  مالـس  ، ادـخ لوـسر  نیـشناج  ، بلاـط یبا  نب  یلع  ناـنمؤم  ریما  يا  وـت  رب  مالـس  ، ناربماـیپ متاـخ  هّللا 
رورـس ، نیـسحلا نب  یلع  يا  وت  رب  مالـس  ، تشهب لها  ناناوج  رورـس  ود  ،و  تمحر ربمایپ  ةدازدـنزرف  ود  يا  امـش  رب  مالـس  ، ناـیناهج

نب رفعج  يا  وت  رب  مالـس  ، ربمایپ زا  سپ  شناد  ةدنفاکـش  ، یلع نب  دمحم  يا  وت  رب  مالـس  ، ناگدـننیب مشچ  ینـشور  ،و  ناگدـننکدابع
ماما اضرلا  یـسوم  نب  یلع  يا  وت  رب  مالـس  ، هزیکاپ كاپ و  ماما  ، رفعج نب  یـسوم  يا  وت  رب  مالـس  ، نیما راـکوکین  يوگتـسار  ، دـمحم

نب نسح  يا  وـت  رب  مالـس  ، نیما يوگزردـنا  یقن  دّـمحم  نب  یلع  يا  وـت  رب  مالـس  ، یقت یلع  نـب  دـمحم  يا  وـت  رب  مالـس  ، هدیدنـسپ
رب تتّجح  ، تنیـشناج نیـشناج  ،و  تا هدـنیامن  ةدـنیامن  ،و  تغارچ ،و  تروـن رب  تسرف  دورد  ایادـخ.وا  زا  سپ  یـصو  رب  مالـس  ، یلع

وت رب  مالس  ، تناگدیرفآ
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نسح و ترخد  يا  وت  رب  مالـس  ، ناـنمؤم ریما  رتخد  يا  وت  رب  مالـس  ، هجیدـخ همطاـف و  رتـخد  يا  وت  رب  مالـس  ، ادـخ لوسر  رتـخد  يا 
تاکرب تمحر و  مالـس و  ، ادخ ّیلو  ۀّمع  يا  وت  رب  مالـس  ، ادخ ّیلو  رهاوخ  يا  وت  رب  مالـس  ، ادـخ ّیلو  رتخد  يا  وت  رب  مالـس  ، نیـسح

،و دراد روشحم  ناتهورگ  رد  ،و  دنک رارقرب  ییاسانش  تشهب  رد  امش  ام و  نیب  ادخ  ، وت رب  مالس  ، رفعج نب  یـسوم  رتخد  يا  وت  رب  ادخ 
ادخ زا  ، داب امـش  رب  ادخ  ياهدورد  دناشونب  بلاط  یبا  نب  یلع  تسد  زا  ، ناتّدـج ماج  اب  ام  هب  ،و  دـیامن نامدراو  ناتربمایپ  ضوح  رب 

وا و رب  ادـخ  دورد  ) دّـمحم ناتّدـج  هورگ  رد  ار  امـش  اـم و  ،و  دـنایامنب شیاـشگ  یلاحـشوخ و  امـش  ةراـبرد  اـم  هـب  هـک  مراتــساوخ 
،و امـش یتسود  ببـس  هب  ادـخ  هاگرد  هب.تساناوت  یتسرپرـس  وا  یتسار  هب  ، دریگن زاب  اـم  زا  ار  امـش  تفرعم  ،و  دروآ درگ  ( شنادـناخ

هچنآ هب  نیقی  ۀیاپ  رب  هکلب  ّربکت  راکنا و  اب  هن  ، نآ هب  يدونشخ  لاح  رد  ، میوج یم  بّرقت  ، ادخ هب  ندوب  میلست  ،و  ناتنانمشد زا  يرازیب 
یم ار  ترخآ  ۀناخ  تا و  يدونشخ  ایادخ  ، نم ياقآ  يا  مهاوخ  یم  ار  وت  رطاخ  روما  نیا  هب  ، مدونـشخ نآ  هب  ،و  هدروآ ار  نآ  دمحم 
یم وت  زا  ایادـخ.تسا  دـنلب  تاماقم  زا  یماقم  ادـخ  دزن  وت  يارب  هک  یتسرد  هب  ، نک تعافـش  میارب  تشهب  ةرابرد  همطاف  يا  ، مهاوخ

يالاو يادخ  هب  زج  ییورین  شبنج و  ،و  يریگم متـسد  زا  منآ  رد  ار  هچنآ  ،و  ینک متخ  یتخبـشوخ  هب  ار  مراک  ماجنارـس  هک  ، مهاوخ
ۀمه دّـمحم و  رب  ادـخ  دورد  ،و  ریذـپب تیفاـع  تمحر و  هب  تتّزع و  مرک و  هـب  ار  نآ  ،و  نـک تباـجا  اـم  يارب  ایادـخ.تسین  گرزب 

.نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  ، لماک یمالس  ، مالس نانآ  رب  ،و  وا نادناخ 
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[ مالسلا هیلع  میظعلا  دبع  ترضح  ترایز  : مود ]

[ مالسلا هیلع  میظعلا  دبع  بانج  ترایز  تلیضف  ]

نـسح ماما  يرولا  ریخ  ترـضح  لیلج  طبـس  هب  ، هطـساو راهچ  هب  شفیرـش  بسن  هک  ، میظعلا دبع  بانج  ، میظعتلا مزال  هداز  ماما  : مود
یبا نب  یلع  نب  نسحلا  نب  دیز  نب  نسحلا  نب  ّیلع  نب  هّللا  دـبع  نب  میظعلا  دـبع  : ددرگ یم  یهتنم  قیرط  نیا  هب  مالّـسلا  هیلع  یبتجم 

نآ نأـش  تلـالج  ماـقم و  يدـنلب  ،و  تـسا مدرم  موـمع  هاـگهانپ  يوأـم و  ،و  روهــشم موـلعم و  ير  هـقطنم  رد  شفیرــش  ربق.بلاـط 
زا دشاب  یم  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  نییبنلا  متاخ  ترضح  نامدود  زا  هکنآ  رب  هوالع  بانج  نآ  هچ  ، تسا باتفآ  زا  رت  نشور  ، ترضح

امهیلع يداه  ترـضح  ،و  داوج ترـضح  باحـصا  زا  زیهرپ و  اوقت و  بحاص  نادـباع و  نادـهاز و  املع و  مظاعا  نایوار و  ناگرزب 
بحاص.هدرک تیاور  رایـسب  ثیداحا  ، ناراوگرزب نآ  از  ،و  تسا هتـشاد  ار  عاطقنا  لّسوت و  تیاهن  ، ناشیا تمدـخ  هب  ،و  تسا مالّـسلا 

هـضرع مالّـسلا  هیلع  يداه  ترـضح  شنامز  ماما  رب  ار  دوخ  نید  هک  تسوا  تسا و  « هلیل موی و  » باتک »و  نینمؤملا ریما  بطخ  » باتک
نآ رب  سپ  ، هدیدنسپ شناگدنب  يارب  هک  ، ادخ نید  مسق  ادخ  هب  تسا  نیا  ، مساقلا ابا  يا  : دومرف درک و  قیدصت  ار  وا  ترـضح  درک و 

بانج نآ  تالاح  رد  يرـصتخم  ۀلاسر  داّبع ، نب  بحاص.درادـب  هدـنیاپ  ، رادـیاپ راتفگ  رب  ترخآ  ایند و  رد  ار  وت  ادـخ  ، شاب رادـیاپ 
یـشاجن خیـش  لاـجر  رد  باـتک و  نآ  رد  هدرک  لـقن  ار  نآ  ، كردتـسم ۀـمتاخ  رد  ، يرون مالـسالا  هقث  موحرم  ، اـم خیـش  هک  هتـشون 

یم شدرگ  اهرهـش  رد  ، تسا کیپ  دصاق و  هکنآ  ناونع  هب  ،و  تخیرگ ،و  دیـسرت دوخ  نامز  ناطلـس  زا  میظعلا  دبع  ترـضح  : هدـمآ
ناهنپ یلاوملا  هّکس  رد  ، نایعیش زا  یکی  ۀناخ  رد  یبادرـس  رد  یـشاجن  تیاور  رب  انب  ،و  دش یفخم  نانابراس  رد  ،و  دمآ ير  هب  ات  درک 

یم نوریب  مدرم  دـید  زا  ناهنپ  ،و  داتـسیا یم  زامن  هب  اهبـش  تشاد و  یم  هزور  ار  اهزور  درک و  یم  ادـخ  تداـبع  اـجنآ  رد  ،و  تشگ
رفعج نب  یسوم  نادنزرف  زا  يدرم  ربق  نیا  : تفگ یم  ،و  درک یم  ترایز  تسا  ورهار  کی  هلـصاف  هب  وا  ربق  ربارب  هک  ار  يربق  ،و  دمآ

ار وا  ير  مدرم  رتـشیب  هکنآ  اـت  ، دـندش یم  ربـخ  اـب  وا  لاوحا  زا  ، هعیـش زا  رفن  ود  یکی  دوـب و  اـجنآ  رد  هتـسویپ  ،و  تسا مالّـسلا  هیلع 
یلاوـملا هّکـس  زا  ، ارم نادـنزرف  زا  يدرم  : دوـمرف هک  ، دـید باوـخ  رد  ار  هاـنپ  تلاـسر  ترـضح  ، نایعیـش زا  یـصخش  سپ  ، دـنتخانش

رد هک  یناکم  نامه  هب  دومرف  هراشا  ،و  درک دنهاوخ  نفد  ، باهّولا دبع  نب  راّبجلا  دبع  غاب  رد  ، بیس تخرد  رانک  ،و  تشاد دنهاوخرب 
بحاص دزن  باوخ  هدننیب  ، دش نفد  اجنآ 
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یم هـچ  يارب  ار  شیاـج  تـخرد و  نـیا  : تـفگ وا  هـب  غاـب  کـلام  ، درخب غاـب  بحاـص  زا  ار  شیاـج  تـخرد و  نآ  اـت  ، تـفر رغاــب 
رب فقو  غاب  مامت  اب  ار  تخرد  نیا  ياج  ،و  ما هدید  یباوخ  نینچ  زین  نم  : تفگ غاب  بحاص  ، درک فیرعت  ار  شباوخ  رادـیرخ  ؟ يرخ
نآ رثا  رب  ،و  دش رامیب  یتدم  زا  سپ  میظعلا  دـبع  ترـضح.دننک  نفد  اجنآ  رد  ار  دوخ  تاوما  هک  ، ما هدرک  نایعیـش  ریاس  ،و  دّیـس نآ 

فیرـش بسن  هک  ، دـنتفای يا  هقرو  شـسابل  بیج  رد  ، دـندرک هنهرب  نداد  لـسغ  يارب  ار  وا  نوچ  ، تسویپ يدزیا  تمحر  هب  يراـمیب 
دنزرف ، نسح ماما  دنزرف  ، دیز دنزرف  ، نسح دنزرف  ، یلع دنزرف  هّللا  دـبع  دـنزرف  میظعلا  دـبع  مساقلا  وبا  منم  : دوب هتـشون  نآ  رد  ار  دوخ 

.مالّسلا مهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع 

یم هک  مدینـش  يزار  داّمح  وبا  زا  : تفگ هک  هدرک  تیاور  ینایور  بارت  وبا  : هدومرف میظعلا  دـبع  شناد  فصو  رد  ، داّبع نب  بحاـص 
نآ زا  ، ار دوخ  مارح  لالح و  لئاسم  زا  يا  هراپ  سپ  ، مدش دراو  مالّسلا  هیلع  یقنلا  ّیلع  ماما  ترضح  رب  يأر  نمّرـس  رهـش  رد  : تفگ
نم هـب  مدرک  عادو  ترــضح  نآ  اـب  ، يار نمّرــس  زا  ندـمآ  نوریب  يارب  هـک  یناـمز  ، دـنداد خـساپ  ارم  تالاؤس.مدیــسرپ  ترــضح 
هّللا دـبع  نب  میظعلا  دـبع  زا  ، ير رهـش  رد  ینعی  ، دوخ هیحاـن  رد  ، دـش لکـشم  وت  رب  تنید  روما  زا  يزیچ  هاـگره  داّـمح  يا  : دـندومرف
دبع ترـضح  ترایز  تلیـضف  رد  يرایـسب  ثیداحا  ، هتفگ « حـشاور » باتک رد  داـماد  ّققحم.ناـسرب  وا  هب  ارم  مالـس  ،و  سرپب ینـسح 

رد یناث  دیهـش  راوگرزب  خیـش  ،و  دوش یم  بجاو  وا  رب  تشهب  ، دنک ترایز  ار  وا  ربق  هکره  : تسا هدمآ  هلمج  زا  ، هدش تیاور  میظعلا 
هدرک تیاور  ربتعم  دنـس  هب  هیولوق  نبا  هیوباب و  نبا  ،و  هدومرف لقن  ناسانـش  بسن  ضعب  زا  ار  تیاور  نیمه  « هصالخ » باتک یـشاوح 

ترایز هب  درک  ضرع  ؟ يدوب اجک  دیـسرپ  ترـضح  ، تفر مالّـسلا  هیلع  یقنلا  یلع  ماما  ترـضح  تمدخ  ، ير لها  زا  يدرم  هک  ، دـنا
هک يدوب  یسک  دننام  هنیآره  ، يدرک یم  ترایز  ، تسامش دزن  هک  ار  میظعلا  دبع  ربق  رگا  : دومرف ، مدوب هتفر  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

.دشاب هدرک  ترایز  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما 

[ ناشیا ترایز  تیفیک  ]

هدومرف دوخ  « رازم » باتک رد  هک  ، نیدـلا لامج  اقآ  نیققحملا  رخف  رگم  ، دـنا هدرکن  لقن  یتارایز  راوگرزب  نآ  يارب  املع  : دـیوگ ریقف 
: تسا بسانم  تروص  نیا  هب  ترضح  نآ  ترایز 

ادخ تسود  میهاربا  رب  مالس  ، ادخ ربمایپ  حون  رب  مالس  ، ادخ ةدیزگرب  مدآ  رب  مالس 
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يا وت  رب  مالس  ، ادخ قلخ  نیرتهب  يا  وت  رب  مالس  ادخ  لوسر  يا  وت  رب  مالس  ، ادخ حور  یسیع  رب  مالس  ، ادخ نخسمه  یسوم  رب  مالس 
ادخ لوسر  نیشناج  ، بلاط یبا  نب  یلع  نانمؤم  ریما  يا  وت  رب  مالس  ، ناربمایپ متاخ  هّللا  دبع  نب  دّمحم  يا  وت  رب  مالـس  ، ادخ ةدیزگرب 

رب مالس  ، تشهب لها  ناناوج  رورس  ود  ،و  تمحر ربمایپ  ةدازدنزرف  ود  يا  امش  رب  مالس  ، نایناهج ناوناب  رورـس  همطاف  يا  وت  رب  مالس 
زا سپ  ، شناد هدنفاکـش  ، یلع نـب  دـمحم  يا  وـت  رب  مالـس  ، ناگدـننیب مـشچ  روـن  ،و  ناگدـننکدابع رورـس  نیـسحلا  نـب  یلع  يا  وـت 

یلع يا  وت  رب  مالس  ، هزیکاپ كاپ و  ، رفعج نب  یسوم  يا  وت  رب  مالس  ، نیما راکوکین  يوگتسار  دمحم  نب  رفعج  يا  وت  رب  مالس  ، ربمایپ
رب مالس  ، نیما هاوخریخ  ، یقّنلا دمحم  نب  یلع  يا  وت  رب  ملس  ، راگزیهرپ یلع  نب  دمحم  يا  وت  رب  مالس  ، هدیدنسپ ماما  ، اضرلا یسوم  نب 

نیـشناج ،و  تا هدـنیامن  ةدـنیامن  ،و  تغارچ ترون و  رب  تسرف  دورد  اراگدرورپ  ، وا زا  سپ  نیـشناج  رب  مالـس  ، یلع نب  نسح  يا  وت 
رب مالس  ، كاپ نارورس  دنزرف  يا  وت  رب  مالس  ، هدیزگرب كاپ و  هزیکاپ و  رورـس  يا  وت  رب  مالـس  ، تناگدیرفآ رب  تتّجح  ،و  تنیـشناج

ةدـنب رب  مالـس.ادخ  لوـسر  نادـنزرف  رب  ادـخ و  لوـسر  رب  ادـخ  تاـکرب  تـمحر و  مالــس و  ، ناـبوخ ناگدـیزگرب و  دـنزرف  يا  وـت 
راگدرورپ رادربنامرف  ، هتسیاش
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هب هک  یـسک  يا  وـت  رب  مالـس  ، هدـیزگرب بیجن  طبـس  دـنزرف  مساـقلا  اـبا  يا  وـت  رب  مالـس  ، ناـنمؤم ریما  وا و  لوـسر  وریپ  ،و  ناـیناهج
ناتهورگ رد  ،و  دنک رارقرب  ییاسانـش  ، تشهب رد  امـش  ام و  نایم  ادخ  وت ، رب  مالـس  ، دور یم  دیما  ادهّـشلادّیس  ترایز  باوث  ، شترایز

زا ، امـش رب  ادخ  دورد  ، دناشونب بلاط  یبا  نب  یلع  تسد  زا  ناتّدج  ماج  اب  ام  هب  ،و  دزاس دراو  ناتربمایپ  ضوح  هب  ،و  دـیامرف روشحم 
وا و رب  ادخ  دورد  دمحم  ناتّدـج  هورگ  رد  ار  امـش  ام و  ،و  دـنایامنب شیاشگ  یلاحـشوخ و  امـش ، ةرابرد  ام  هب  هک  مهاوخ  یم  ادـخ 
زا يرازیب  ،و  امش یتسود  اب  نم  ، تسا ییاناوت  تسـسرپرس  وا  هک  یتسرد  هب  ، دریگن زاب  ام  زا  ار  امـش  تفرعم  ،و  دروآ درگ  شنادناخ 
نآ دّمحم  هچنآ  هب  نیقی  هب  ،و  ّربکت راکنا و  نودب  ، نآ هب  ندوب  دونشخ  اب  ، میوج یم  ادخ  هب  بّرقت  ادخ ، هب  ندوب  میلست  ،و  ناتنانمشد

دنزرف نم و  رورس  يا  ، مهاوخ یم  ار  ترخآ  ۀناخ  ،و  وت يدونشخ  ایادخ  ، نم رورس  يا  میوج  یم  ار  وت  رطاخ  رما و  نیا  هب  ، هدروآ ار 
هک مهاوـخ  یم  وـت  زا  ایادـخ.تسا  ـالاو  تاـماقم  زا  یماـقم  ادـخ  دزن  وـت  يارب  اریز  نک ، تعافـش  تشهب  ةراـبرد  میارب  ، نـم رورس 

گرزب يـالاو  يادـخ  هـب  زج  ییورین  شبنج و  ، يریگن متـسد  زا  مـنآ  رد  ار  هـچنآ  ،و  ینک مـتخ  یتخبــشوخ  هـب  ار  مراـک  ماـجنارس 
نانآ رب  وا و  نادناخ  دّمحم و  رب  ادخ  دورد  ،و  ریذپب تتیفاع  تمحر و  ،و  تتّزع مرک و  هب  ار  نآ  ،و  نک تباجا  ام  يارب  ایادخ.تسین 

.نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  ، لماک یمالس  ، داب مالس 

ناهنپ روط  هب  ، ير رهش  رد  فّقوت  ماگنه  رد  ، میظعلا دبع  هداز  ماما  هک  ، هدش رکذ  رابخا  زا  يا  هراپ  رد  : هدومرف نیققحملا  رخف 
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زا يدرم  ربـق  نیا  : دوـمرف یم  ،و  درک یم  تراـیز  ، دراد رارق  ورهار  کـی  هلـصاف  هب  وا  ربـق  ربارب  هک  يربـق  ،و  دـمآ یم  نوریب  لزنم  زا 
رفعج نب  یـسوم  دـنزرف  ، هزمح هداز  ماـما  هب  بوسنم  ، تساـجنآ رد  يربق  نونکا  ،و  تسا مالّـسلا  اـمهیلع  رفعج  نب  یـسوم  نادـنزرف 

،و درک ترایز  دیاب  مه  ار  وا  هّللا  ءاش  نا  ، دومن یم  ترایز  ار  نآ  میظعلا  دبع  هداز  ماما  هک  تسا  يربق  نامه  ارهاظ  ،و  مالّسلا امهیلع 
صاخ هک  ار  ترایز  هلابند  ،و  دـناوخ ناوت  یم  « نینمؤملا ریمال  هلوسرل و  نیملاعلا و  ّبر  هّلل  عیطملا  » ات ار  ترایز  نیمه  ، شتراـیز رد 

لیلج خیـش  ربق  ، هزمح هداز  ماما  نحـص  رد  هک  ، دـشابن ناـهنپ.نیّققحملا  رخف  نخـس  نایاپ.دـناوخ  دـیابن  تسا  میظعلا  دـبع  ترـضح 
بانج نآ  دیاب  ، رداد رارق  فورعم  ریسفت  بحاص  هّللا  همحر  یعازخ  یلع  نب  نیسح  حوتفلا  وبا  نیدلا  لامج  ، نیرّـسفملا هودق  ، دیعس

ترضح رهش  یکیدزن  رد  هک  ، هیوباب نبا  هب  فورعم  ، نیثدحملا سیئر  قودص  خیش  بانج  ترایز  زا  نینچمه  ،و  دومن ترایز  مه  ار 
.درک تلفغ  دیابن  ، تسا میظعلا  دبع 

( نیعمجا مهنع  هّللا  یضر  ) نانمؤم روبق  ترایز  رد  : موس شخب 

هیلع رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  زا  : تفگ هک  هدرک  تیاور  يزار  ناـمثع  نب  ورمع  زا  ، یمق هیولوق  نب  رفعج  ، ردـقلا لـیلج  هقث  خـیش 
يارب ار  ام  ترایز  باوث  ات  ، ار ام  ناتسود  زا  ناحلاص  دنک  ترایز  سپ  ، دشابن رداق  ام  ترایز  رب  هکره  : دومرف یم  هک  مدینش  مالّـسلا 
باوث وا  يارب  ات  ، دیآرب یکین  هلص و  رد  زا  ام  ناتسود  زا  ناحلاص  اب  ، دشاب ناوتان  ام  هب  یکین  هلـص و  رب  هک  یـسک  ،و  دوش هتـشون  وا 
تسا ییاج  ] دیف رد  نم  هک  هدرک  تیاور  يرعشالا  ییحی  نب  دمحا  نب  دمحم  زا  حیحص  دنس  هب  زین  و.دوش  هتشون  ام  هب  یکین  هلص و 
يارب ربق  نیا  بحاص  : تفگ نم  هب  لالب  نب  یلع  ، میدش هناور  عیزب  نب  لیعامسا  نب  دّمحم  ربق  بناج  هب  لالب  نب  یلع  اب  [ هکم هار  رد 

راـب تفه  ،و  دراذـگ ربـق  رب  تسد  ،و  دـیایب دوـخ  نمؤـم  ردارب  ربـق  دزن  هـب  هـکره  : درک تـیاور  مالّـسلا  هـیلع  اـضر  ترـضح  زا  ، نـم
.دوش نمیا  [ تمایق زور  گرزب  سرت  ینعی  ] ربکا عزف  زور  ،و  دناوخب ار  « ردق » ةروس

تیاور ، هک ندوب  نمیا  نیا  : دیوگ ریقف.دنک  هلبق  هب  ور  : هدمآ نآ  رد  هکنآ  زج  ، هدرک لقن  ار  بلطم  نیمه  دننام  يرگید  تیاور  رد  و 
دـشاب ربق  بحاـص  يارب  دراد  لاـمتحا  تسا و  نینچ  ثیدـح  رهاـظ  هکناـنچ  ، دـشاب هدـنناوخ  يارب  تسا  نکمم  ، دراد تلـالد  نآ  رب 

لقن ربتعم  دنـس  هب  تارایزلا  لماک  رد  زین  و.دوشیم  لقن  سوواط  نبا  دیـس  زا  نیا  زا  دـعب  هک  یثیدـح  دـنک  یم  دـییات  ار  نآ  هکنانچ 
روبق رب  ار  دوخ  تسد  هنوگچ  ، تشاد هضرع  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  هب  ، هّللا دبع  یبا  نب  نمحرلا  دبع  ، هدش
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زین و.دندوب  هلبق  لباقم  هک  یلاح  رد  داهن  نیمز  رب  ار  تسد  ،و  دومرف نیمز  هب  هراشا  دوخ  تسد  اب  ترـضح  سپ  ؟ مراذگب ناناملـسم 
مالـس روـبق  لـها  رب  دـیاب  هنوـگچ  ، درک ضرع  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  هب  نانـس  نب  هّللا  دـبع  هدـش  تـیاور  حیحـص  دنـس  هـب 
.میوش یم  قحلم  امش  هب  هّللا  ءاشنا  مه  ام  ،و  دیدوب ام  ناورشیپ  امش  ، ناناملسم نانمؤم و  زا  راید  لها  رب  مالس  : ییوگ یم  : دومرف ؟ درک

ياهرکیپ ریذـپانف و  حاورا  نیا  راگدرورپ  يا  : دـیوگب دوش و  ناتـسربق  دراو  هکره  : هدـش تیاور  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  زا  و 
،و دوخ بناج  زا  یتمحر  میـسن  ، دـندوب وت  هب  نمؤم  هک  یلاحرد  ، دـندش جراخ  ایند  زا  هک  يا  هدـشرتسکاخ  ياهناوختـسا  هدیـسوپ و 

هیلع نانمؤم  ریما  زا  ،و  دسیونب تانـسح  ، تمایق مایق  ات  مدآ  نامز  زا  ، قلخ ددع  هب  وا  يارب  یلاعت  قح.نک  دراو  نانآ  رب  نم  زا  یمالس 
: دیوگب دوش و  ناتسربق  دراو  هکره  ، تسا هدش  تیاور  مالّسلا 

زا ال ار  ، هّللا الا  هلا  نخـس ال  دیتفای  هنوگچ  ، هّللا الا  هلا  قح ال  هب  ، هّللا الا  هلا  لها ال  يا  ، هّللا الا  هلا  لها ال  زا  ، هّللا الا  هلا  لها ال  رب  مالس 
:ال دنتفگ هک  نانآ  هورگ  رد  نک  روشحم  ار  ام  ،و  هّللا الا  هلا  تفگ ال  ار  هکره  زرمایب  ، هّللا الا  هلا  قح ال  هب  ، هّللا الا  هلا  يا ال  ، هّللا الا  هلا 
زا ار  هلاس  هاجنپ  هانگ  دسیونب و  وا  يارب  ار  تدابع  لاس  هاجنپ  باوث  یلاعت  هناحبس و  قح.هّللا  یلو  یلع  هّللا  لوسر  دمحم  ، هّللا الا  هلا 

اجنآ زا  هک  یتـقو  ، ییوـگب ناتـسربق  رد  هک  ینخـس  رتـهب  : تـسا هدـش  دراو  يرگید  تـیاور  رد  و.دـیامن  وـحم  شرداـم  ردـپ و  وا و 
دنتـشاد تسود  هکره  اب  ار  ناـنآ  ،و  دنتـشاد تسود  ار  هچنآ  ، نادرگ ناـنآ  تسود  ایادـخ  : ییوگب یتسیاـب و  هک  تسا  نیا  ، يرذـگب

.امرف روشحم 
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تقو ره  هنرگ  ،و  دشاب هبنـشجنپ  زور  تسا  هتـسیاش  ، ینک دصق  ار  نامیا  لها  ترایز  نوچ  : هتفگ « رئازلا حابـصم  » رد سوواط  نبا  دّیس 
هب ایادـخ  : ییوگب و  يراذـگ ، ربق  رب  ار  دوخ  تسد  ،و  ییامن هلبق  بناج  هب  ور  هک  ، تسا نینچ  ناـشیا  تراـیز  تیفیک  ،و  یتساوخ هک 

یتمحر ، هد شمارآ  وا  هب  تتمحر  زا  و  هد ، ینمیا  ار  شـسرت  ،و  شاب مدمه  ار  شتـشحو  ،و  سرب شا  ییاهنت  هب  ،و  نک محر  شتبرغ 
یم راـب  تفه  ار  « ردـق » هروـس سپـس  نک  قـحلم  دراد  شتـسود  هکره  هب  ار  وا  ،و  ددرگ زاـین  یب  وـت  ریغ  تمحر  زا  نآ  ببـس  هب  هک 
ربق دزن  راب  تفه  ار  « ردق » هروس هکره  هک  تسا  هدـش  تیاور  لیـضف  زا  يرگید  ثیدـح  ، نآ باوث  ،و  ناشترایز تفـص  رد  و.یناوخ 

هتـشرف نیا  لمع  باوث  یلاعت  قح  ،و  دنک تدابع  وا  ربق  دزن  ار  ادخ  هک  ، دتـسرفب وا  ربق  يوس  هب  يا  هتـشرف  یلاعت  قح  ، دناوخب ینمؤم 
نآ ادخ  هکنآ  زج  ، درذگن تمایق  ياهـساره  زا  یـساره  چـیه  هب  ، دوش هتخیگنارب  شربق  زا  هک  ینامز  سپ  ، دـسیونب هدرم  نآ  يارب  ار 

تفه اــــــب  ،و  دزاــــــس تــــــشهب  دراو  ار  وا  ادـــــــخ  اـــــــت  ، دـــــــنادرگ وا ب  زا  هتـــــــشرف  نآ  ببـــــــس  هــــــب  ار  ساره 
.دناوخب راب  هس  مادک  ره  ار  « یسرکلا هیآ  »و« دیحوت »و« سان »و« قلف »و« دمح » ةروس «، ردق » راب

ضرع مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  تمدخ  : تفگ هک  هدش  تیاور  ملسم  نب  دمحم  زا  يرگید  تیاور  ، اهنآ ترایز  تفـص  رد  زین  و 
یم مسق  ادـخ  هب  يرآ  : دومرف ؟ میا هتفر  ناشترایز  هب  ام  هک  دـنناد  یم  اـهنآ  اـیآ  : متفگ ، يرآ : دومرف ؟ مینک تراـیز  ار  ناـگدرم  : مدرک

: وگب دومرف  مییوگب ؟ هچ  میور  یم  ناشترایز  هب  یتقو  مدرک  ضرع  ، دنریگ یم  سنا  امش  هب  ،و  دنوش یم  داش  ،و  دنناد

زا و  نک ، تیانع  اـهنآ  هب  دوخ  يدونـشخ  زا  ،و  ربب ـالاب  دوخ  يوس  هب  ار  ناـشحاورا  ،و  راذـگ یلاـخ  ناـشیاهولهپ  زا  ار  نیمز  ایادـخ 
یتسرد هب  يوش  مدـمه  ار  ناشـسرت  نآ  ۀلیـسو  هب  ،و  ینک فرطرب  ار  ناش  ییاهنت  نانآ  اب  هک  يروط  هب  ، هد شمارآ  نانآ  هب  تتمحر 

هبترم هدزاـی  ، یــشاب یم  ناـنمؤم  ياــهربق  نـیب  هـک  یتـقو  : تـسا هدوـمرف  سوواــط  نـبا  دّیــس  سپــس.ییاناوت  راــک  ره  رب  وـت  هـک 
باوث ناگدرم  ددع  هب  نآ  هدنناوخ  هب  ادخ  هک  : هدش تیاور  قیقحت  هب  ، نک هیده  ناشیا  يارب  ار  نآ  ،و  ناوخب « دیحوت »
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ترایز باتفآ  عولط  زا  شیپ  ار  ناگدرم  نوچ  : هدـش تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  « تاراـیزلا لـماک  » باـتک رد.دـهد  یم 
باتک رد.دـنهد  یمن  خـساپ  دنونـش و  یم  ، دـینک ترایز  باـتفآ  عولط  زا  سپ  رگا  ،و  دـنهد یم  خـساپ  امـش  هب  ،و  دنونـش یم  دـینک 

هب هکناـنچ  ، هدـش تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  بش  رد  ناـگدرم  تراـیز  تهارک  رد  یثیدـح  يدـنوار  تاوعد 
: دومرف رذ  یبا  ترضح 

دزن سک  چیه  هک  : هدش تیاور  لآ  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  ترضح  زا  دیهش  خیش  ۀعومجم  رد.نکم  ترایز  بش  رد  انایحا  ار  نانآ 
هکنیا رگم.ینکن  باذع  ار  هدرم  نیا  هک  ، دّمحم نادناخ  دّمحم و  قح  هب  مهاوخ  یم  وت  زا  ایادـخ  : دـیوگ یمن  هبترم  هس  يا  هدرم  ربق 
لوسر ترـضح  زا  ، هباحـص زا  یـضعب  : هدش لقن  « رابخالا عماج  » باتک زا.دـنادرگ  رود  وا  زا  ، تمایق زور  رد  ار  باذـع  یلاعت  يادـخ 

تاوـما يارب  هیدـه  : میدیـسرپ ، دـیتسرفب هیدـه  دوـخ  تاوـما  يارب  : دوـمرف ترــضح  نآ  هـک  : دـنا هدرک  لـقن  هـلآ  هـیلع و  هـّللا  یلص 
یم رارق  دوخ  لزانم  اه و  هناخ  ربارب  رد  ،و  دـنیآ یم  ایند  نامـسآ  هب  ناـنمؤم  حاورا  هعمج  ره  : دومرف و.اـعد  هقدـص و  : دومرف ؟ تسیچ

هب ، نم ناشیوخ  يا  ، نم ردام  ردپ و  يا  ، نم دالوا  و  نم ، لها  يا  : دـننک یم  دایرف  هیرگ  اب  نیزح  زاوآ  هب  ناشیا  زا  کی  ره  ،و  دـنریگ
دوخ ناشیوخ  کی  ره  ،و  تسام ریغ  يارب  شدوس  ،و  ام رب  نآ  باسح  باذـع و  ، دـینک ینابرهم  دوب  ام  تسد  رد  ایند  رد  هچنآ  هب  اـم 

لوسر سپ.دناشوپب  تشهب  ۀماج  زا  ار  رامـش  ادخ  هک  ، يا هماج  ای  ینان ، صرق  ای  ، یمهرد هب  دـینک  ینابرهم  ام  هب  : دـننک یم  دایرف  ار 
هاگنآ ، تشادن نتفگ  نخـس  رب  تردق  نتـسیرگ  يدایز  زا  ترـضح  نآ  ،و  میدرک هیرگ  ام  ،و  درک هیرگ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ 

رب تکاله  باذـع و  هب  ناـنیا  ، دـنا هدـش  هدیـسوپ  كاـخ  هب  لیدـبت  ، تمعن يداـش و  زا  سپ  هک  ، دنیامـش ینید  ناردارب  ناـنیا  : دومرف
دنمزاین ، میدرک یم  قافنا  ادخ  ياضر  تعاط و  رد  دوب  ام  تسد  رد  هچنآ  رگا  ، ام رب  ياو  : دنیوگ یم  ،و  دننک یم  دایرف  دوخ  ياهناج 
ترـضح نآ  زا  زین  ،و  دیتسرفب دوز  ار  ناگدرم  ۀقدص  دننز ، یم  دایرف  ،و  دندرگ یم  زاب  ینامیـشپ  ترـسح و  اب  سپ  ، میدوبن امـش  هب 

هب ،و  تسا ناـشخرد  نآ  عاعـش  هک  ، دریگ یم  یقبط  رد  ار  نآ  يا  هتـشرف  ، دوـش یم  هداد  ّتیم  يارب  هک  يا  هقدـص  ره  : هدرک تـیاور 
: دنک یم  دایرف  ،و  دتسیا یم  ربق  بل  سپ  ، دسر یم  نامسآ  تفه 

،و دنک یم  دوخ  ربق  دراو  ،و  دریگ یم  ار  نآ  ّتیم  سپ  ، دنداتسرف امش  يوس  هب  ار  هیده  نیا  امش  لها  روبقلا  لها  ای  مکیلع  مالّسلا 
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زا ادـخ  دزن  تـسوا  يارب  ، دــنک یناـبرهم  هقدــص  نداد  اـب  ار  تـّیم  سکره  : دوـمرف سپــس  ، دوـش یم  هدرتـسگ  نآ  اـب  شهاـگباوخ 
هب هدرم  هدنز.تسین و و  ادخ  شرع  ۀیاس  زج  يا  هیاس  هک  يزور  ، دشاب یم  ادخ  شرع  ۀیاس  رد  تمایق  زور  ،و  دحا هوک  دننام  ، شاداپ

دوخ ناگـس  يارب  هک  ار  هچنآ  نم  يارب  : تفگ یم  هک  ، دندید باوخ  رد  ار  ناسارخ  ریما  : هدش تیاکح.دـنبای  یم  تاجن  هقدـص  نیا 
نآ رب  هک  يا  همیظع  دـیاوف  رب  هوالع  ،و  دراد رایـسب  باوث  نانمؤم  روبق  تراـیز  هک  نادـب.مدنمزاین  نآ  هب  هک  ، دـیتسرفب دـیزادنا  یم 

يداـش ،و  رایـسب هودـنا  ماـگنه  هب  ،و  دوش یم  ترخآ  رد  تبغر  ،و  اـیند هب  یلیم  یب  دـهز و  یهاـگآ و  تربع و  ثعاـب  ، تسا ّبترتم 
دهـش ،و  دور نوریب  شلد  زا  ایند  توالح  اـت  ، دریگب تربع  تاوما  زا  ناتـسربق  رد  هک  تسا  نآ  لـقاع  ، تفر ناتـسربق  هب  دـیاب  ، ناوارف
نامز نیرتکیدزن  هب  زین  وا  هک  دنک  هجوت  دـنک و  رکفت  نآ  لاوحا  ینوگرگد  ایند و  يانف  رد  ،و  ددرگ خـلت  شماک  رد  يویند  يالاک 

هدورـس ابیز  شا  هتفگ  رد  یماظن  خیـش  هک  یتسار.دوش  نارگید  تربع  ثعاب  هاتوک و  لمع  زا  شتـسد  دـش و  دـهاوخ  ناـشیا  لـثم 
: تسا

ناگدرم یگیاسمه  هب  تفر  ناگدرسفا  فص  رد  یلو  هدنز 

كاپ حور  ره  تسج ز  اقب  حور  كاپ  حول  ره  ناوخ ز  انف  فرح 

لاؤس یهار  رس  رب  وا  زا  درک  لاح  شیتفت  یپ  یسانشراک 

تسارچ ندیشک  هدرم  يوس  تخر  تسارچ  ندیمر  هدنز  زا  همه  نیک 

دنردنا كاخ  هت  ناداهن  كاپ  دنردنا  كاغم  هب  نادیلپ  تفگ 

نیشنمه موش  هدرم  اب  هچ  رهب  نیمز  يور  هب  دننلالد  هدرم 

یگدرسفا لد  هدرسفا  تحبص  یگدرم  دهد  هدرم  یمدمه 

دنا هدنز  لد  هب  هدرم  نت  هب  هچرگ  دنا  هدنکارپ  هک  نانآ  لگ  ریز 

نیا زا  شیپ  ارچو  نوچ  ره  هتسب  نیا  زا  شیپ  ارم  دوب  یلد  هدرم 

ناشکاخ ارم  تسا  تایح  بآ  ناشکاپ  رظن  زا  مدش  هدنز 

، شخبب کشا  نم  هب  تا  هدید  زا  : دومرف یحو  ( وا رب  درود  ) یسیع هب  یلاعتم  يادخ  هک  تسا  هدش  تیاور 
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ناگدرم ربق  رس  يالاب  ، شکب همرـس  ار  تنامـشچ  نزح  هلیم  اب  دندنخ  یم  اه  هراکیب  هک  ماگنه  نآ  ، راذگاو ینتورف  نم  هب  تلد  زا  و 
نانآ هب  ناگدـنوش  قحلم  هورگ  رد  مه  نم  وگب  ،و  يریگب نانآ  زا  ار  تا  هظعوم  دـیاش  ، نک ادـص  دـنلب  يادـص  اب  ار  نانآ  ،و  تسیاب

.موش یم  قحلم 

راهچ لهچ و  دصیـس و  زاره و  لاس  مارحلا  هدعقلا  وذ  مهد  هبنـشکی  بش  رد  ، دوب هدش  ردقم  فیرـش  باتک  نیا  رد  نآ  تبث  هچنآ  »
زور نیا  رد  نوچ  ،و  تفای ناـیاپ  ( هیلع هّللا  تاولـص  ) اـضرلا نسحلا  وبا  اـنالوم  همئـالا  نماـث  ترـضح  تداعـساب  تدـالو  بش  ، يرمق

يارب هروفغم و  هموحرم  نآ  يارب  ، دنوش یم  دنم  هرهب  باتک  نیا  زا  هک  ینامیا  ناردارب  زا  ، دیسر نم  هب  مردام  توف  ربخ  همان  هلیـسوب 
«. نیرهاطلا هلآ  دّمحم و  یلع  هّللا  یّلص  ارخآ و  الّوأ و  هّلل  دمحلا  و.مراد  ترایز  اعد و  سامتلا  ، تامم تایح و  رد  مدلا  مدوخ و و 
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نانجلا حیتافم  تاقحلم 

[ همدقم ]

ار وا  ادخ  هک  یمق  ساّبع  ، هایـسور راکهنگ  نیا  دیوگ  نینچ  یفطـصا  نیّذلا  هدابع  یلع  مالـس  هّلل و  دمحلا  میحّرلا  نمحّرلا  هّللا  مسب 
مرطاخ هب  ، دـش رـشتنم  رانک  هشوگ و  رد  ،و  مدرک فیلأت  ار  « نانجلا حـیتافم  » باـتک یلاـعت  يادـخ  کـمک  هب  هکنآ  زا  سپ  : دـیاشخبب
هعماج ترایز  ،و  رطف دـیع  زور  ۀـبطخ  ،و  ناضمر هام  يارب  یعادو  ياعد  : میازفیب ار  ریز  دراوم  نآ  يارب  ، شمود پاچ  رد  هک  ، دیـسر
مهیلع همئا  زا  کی  ره  هک  یعاد  ترایز و  ،و  دوش یم  هدـناوخ  اهترایز  زا  دـعب  هک  « رمالا اذـه  تزر  ّینا  ّمهّللا  » ياعد ،و  ناـنمؤم همئا 
هجرف یلاعت  هّللا  جع  رصع  ماما  تبیغ  رد  هک  ییاعد  ،و  دنسیون یم  تجاح  عفر  يارب  هک  ییاه  هتشون  ،و  دننک عادو  نآ  هب  ، ار مالّـسلا 

حتف ، مهد ماجنا  ار  يراک  نینچ  هاگره  مدید  ییوس  زا  یلو.اهنیا  هب  زاین  ترثک  ببـس  هب  ، تباین هب  ترایز  بادآ  ،و  دوش هدناوخ  دیاب 
رگید ياهاعد  زا  یضعب  ، باتک نیا  رد  نیا  زا  دعب  ، نالوضف زا  یضعب  هک  دوش  اسب  و  «، حیتافم » باتک رد  فّرصت  يارب  ، دوش یم  یباب 

یم هدـهاشم  « نانجلا حـیتافم   » باتک رد  هک  نانچ  ، دـنهد جاور  مدرم  نایم  رد  « نانجلا حـیتافم  » مسا هب  ،و  دـننک مک  نآ  زا  ای  ، دـنیازفیب
تنعل هب  ،و  مدرک نآ  هب  قحلم  حـیتافم ، نایاپ  زا  سپ  ار  بلطم  تشه  نیا  و.متـشاذگ  دوخ  عضو  ناـمه  هب  ار  باـتک  راـچان  هب.دوش 

رد هک  ار  یـسک  مدوـمن  هلاوـح  راذـگاو و  مالّـسلا  مهیلع  راـهطا  همئا  هلآ و  هـیلع و  هـّللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  نـیرفن  راّـهق و  يادـخ 
: مزادرپ یم  بلطم  تشه  نآ  رکذ  هب  کنیا.دنک  فرصت  « حیتافم »
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[ ناضمر كرابم  هام  عادو  ياعد  : لوا بلطم  ]

مالّـسلا هیلع  قداص  ماما  زا  ، ریـصب وبا  زا  « یفاک » باتک رد  هیلع  هّللا  ناوضر  ینیلک  خیـش  : ناضمر كرابم  هام  عادو  ياـعد  : لوا بلطم 
: هدرک تیاور  ناضمر  هام  عادو  يارب  ار  اعد  نیا 

ةولج هب  ، تشذگ هک  ناضمر  هام  تسا  نیا  و  «، هدـش لزان  نآرق  نآ  رد  هک  ناضمر  هام  :» دومرف تا  هداتـسرف  ورف  باتک  رد  وت  ایادـخ 
هب ای  ، ینک مباذع  نآ  رب  یهاوخ  یم  ای  ، يا هدیزرماین  هک  ، هدنام یقاب  یهانگ  نم  رب  رگا  ، مهاوخ یم  وت  زا  ، تلماک تاملک  ،و  تمیرک

نیرت نابرهم  يا  ، یـشاب هدیزرمآ  نم  زا  ار  هانگ  نآ  هکنیا  رگم  درذگب ، هام  نیا  ای  ، دـنکن عولط  بشما  هدـیپس  هکنیا  ، یجنـسب ارم  نآ 
ناگدیرفآ هچنآ  هچ  ،و  یتفگ دوخ  يارب  هک  ییاهشیاتس  نآ  هچ  ، نآ ماجنا  زاغآ و  تیاهشیاتس  ۀمه  هب  شیاتس  ار  وت  ایادخ  ، نانابرهم

زا ، يدومن ناش  يرای  ، تّقح يادا  رب  هک  نانآ  ، دنا هتفگ  تساپس  رکذ و  هدنروآ  اجب  ناوارف  هدنرامـش و  هدنـشوک و  هدننک و  شیاتس 
ۀمه زا  ، تترـضح ناگدـننک  حـیبست  ،و  ناگدـنیوگ تاـقبط  ،و  نـالوسر ،و  ناربماـیپ ،و  بّرقم ناگتـشرف  زا  : تناگدـیرفآ ياـههورگ 

اـه و هرهب  و  دوـب ، اـم  هدـهع  رب  تیاـهتمعن  هکنآ  لاـح  ،و  يدـناسر ناـضمر  هاـم  هب  ار  اـم  هکنیا  رب  منک  یم  شیاتـس  يرآ.ناـیناهج 
یـــشیاتس ، شیاتـــس ّدــح  نــیرخآ  تــسا  وــت  يارب  اــهنت  رطاــخ  نــیا  هــب  ، دوــب اــم  شیپ  تا  یپرد  یپ  ياــهیکین  ،و  تناــسحا

هام فیلاکت  ماجنا  رب  ار  ام  ، تیانث تسا  گرزب  ، دـشاب هتـشادن  ینایاپ  تیدـبا  رد  ات  ، تیاـهن یب  ، یگـشیمه رادـیاپ ، ، هراومه ، نادواـج
ساپس و کین و  راک  زا  ، هتفرگ ماجنا  نآ  رد  ام  زا  هچنآ  زین  ،و  يدنارذگ ار  شزامن  نتشاد  اپ  هب  هزور و  ام  زا  ات  يداد  يرای  ناضمر 

هب ام  زا  ار  نآ  ایادخ  ، رکذ
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ریخ ره  هب  ، هاـم نیا  رد  ار  اـم  هک  ییاـج  اـت  ، ریذـپب تا  يدونـشخ  شزرمآ و  یـشوپ و  مشچ  وفع و  تشذـگ و  ،و  شریذـپ نیرتوکین 
وت زا  ایادخ.يراد  هاگن  هدش  هشیپ  هانگ  هدمآ و  دورف  يالب  كانـساره و  رما  ره  زا  ،و  یناسرب هدش  هدیـشخب  ياطع  نایاش  هتـساوخ و 

ياـعد ،و  تیاـبیز ياـنث  ،و  تا یمارگ  ياـهمان  زا  ، تساوـخ وـت  زا  تناگدـیرفآ  زا  یکی  هک  يزیچ  نیرتـگرزب  قـح  هـب  ، مهاوـخ یم 
هک ینامز  زا  ، هتـشذگ ام  رب  هک  یهد  رارق  یناضمر  هام  نیرتگرزب  ار  هام  نیا  ،و  یتسرف دورد  دّمحم  نادناخ  دّـمحم و  رب  هک  ، تصاخ

میاه هتساوخ  رد  ار  متعافـش  هکنیا  ،و  متجاح ندمآرب  ،و  مناج ییاهر  ،و  منید ظفح  رد  تکرب  تهج  زا  نونکات  يدروآ  ایند  هب  ار  ام 
زا تتمحر  هب  ارم  ،و  نم هب  تیفاع  سابل  ندـناشوپ  نم و  زا  دـب  دـمآ  شیپ  ندـنادرگرب  ،و  نم رب  تتمعن  ندرک  لماک  رد  ،و  يریذـپب

نیرتگرزب رد  ، يداد رارق  هاـم  رازه  زا  رتـهب  اـهنآ  يارب  ار  بش  نآ  ،و  يدومن راـیتخا  ناـنآ  يارب  ار  ردـق  بش  هک  ، یهد رارق  یناـسک 
ششخب تمحر و  هب  مهاوخ  یم  وت  زا  ایادخ و  ، شیاسآ یگدنیاپ  و  رمع ، يزارد  ،و  رکـش یکین  ،و  شزرا اب  ياه  هتخودنا  ،و  شاداپ

هدنیآ لاس  رد  ام  ات  ، یهدن رارق  ناضمر  هام  زا  هرهب  نیرخآ  ار  نآ  هکنیا  ، تیاطع ناسحا و  ۀـنیرید  ،و  تلالج اهتمعن و  ،و  تتـشذگ و 
نم هب  نآ  هب  ناگدـننک  فارتـعا  نآ و  يوـس  هب  ناگدـننیب  هارمه  ار  شهاـم  لـاله  ،و  لاـح نیرتـهب  ۀـیاپ  رب  مه  نآ  ، یناـسرب نآ  هـب 

هک ، مراگدرورپ يا  ، تیاهبیـصن نیرت  هتـسجرب  ،و  تتمحر نیرت  هدرتسگ  ،و  تتمعن نیرت  بوخ  ،و  تتیفاع نیرت  لـماک  رد  یناسانـشب 
، دشابن رادید  زا  نم  ةرهب  نیرخآ  انف و  عادو  ناضمر  هام  هب  تبسن  عادو  نیا  ، تسین وا  ریغ  يراگدرورپ  میارب 
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يرادافو نیرتهب  ۀـیاپ  رب  وت  يارب  نم  هک  یلاحرد  ، اهدـیما نیرترب  ،و  اـهتمعن نیرتخارف  رد  ، یناـیامنب نم  هب  هدـنیآ  لاـس  رد  ار  نآ  اـت 
نم ، نک محر  شیوخ  رب  ملّکوت  ،و  یگدنامرد يراوخ و  يراز و  هب  ،و  ونـشب ار  میاعد  ایادـخ.ییاعد  ياونـش  وت  هک  یتسرد  هب  ، مشاب
يا ، هنب ّتنم  نم  رب  ، مرادن وت  بناج  زا  وت و  هب  زج  ، عیفر هاگیاج  هب  ندیسر  تفارش و  لماک و  تمالس  تیقفوم و  هب  دیما  ، ماوت میلـست 
ۀمه زا  ،و  يروذـحم دـنیاشوخان و  ره  زا  هک  یلاـحرد  ،و  ناـضمر هاـم  هب  مندـناسر  هب  ، تسا سّدـقم  تیاـهمان  ،و  گرزب تیاـنث  هـک 

.دناسر نآ  بش  نیرخآ  هب  ارم  ات  دومن  يرای  ار  ام  شتدابع  يراداپب  ،و  هام نیا  هزور  رب  هک  ار  يادخ  شیاتس  ، مشاب ملاس  اهیراوگان 

[ رطف دیع  زور  ۀبطخ  : مود بلطم  ]

رد قودـص  خیـش  هک  یتروص  هب  نآ  ،و  دـناوخ یم  دـیع  زامن  ندروآ  اجب  زا  سپ  ، تعامج ماما  هک  ، تسا رطف  دـیع  زور  ۀـبطخ  : مود
اهنامـسآ و هک  ار ، يادـخ  شیاتـس  : تسا نینچ  تسا  هدرک  لقن  مالّـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  ترـضح  زا  « هیقفلا هرـضحی  نم ال  » باـتک
ام !! دـنهد یم  رارق  ربارب  وا  اب  ار  وا  ریغ  ، دـندش رفاک  ناشراگدرورپ  هب  هک  نانآ  سپ  ، ار رون  داد و  رارق  ار  اهیکیرات  ،و  دـیرفآ ار  نیمز 

نیمز اهنامسآ و  رد  هچنآ  هک  ار  يادخ  شیاتس  ،و  میریگ یمنرب  یتسرپرس  دوخ  يارب  وا  زج  ،و  میهد یمن  کیرـش  ادخ  اب  ار  يزیچ 
هچنآ ،و  دور یم  ورف  نیمز  رد  ار  هچنآ  دـناد  یم  ، تسا هاگآ  میکح و  وا  ،و  تسوا صاـخ  ترخآ  رد  شیاتـس  ،و  تسوا نآ  زا  تسا 

نیا تسا ، هدـنزرمآ  نابرهم و  وا  ،و  دور یم  ـالاب  نآ  رد  ار  هچنآ  ،و  ددرگ یم  لزاـن  نامـسآ  زا  ار  هچنآ  ،و  دـیآ یم  نوریب  نآ  زا  ار 
دتفا ورف  نیمز  رب  هکنیا  زا  ار  نامـسآ  هک  ، ار يادـخ  شیاتـس  ، تسوا يوس  هب  همه  تشگزاب  ، تسین وا  زج  يدوبعم  ، ادـخ تسا  نینچ 

هاگن
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هب ، تشزرمآ هب  ار  ام  ریگارف  ،و  تتمحر هب  نک  محر  اـم  هب  ایادـخ.تسا  ناـبرهم  فوؤر و  مدرم  رب  ادـخ  ، شا هزاـجا  هب  زج  دراد  یم 
،و ششیاشخب زا  یـسویأم  ،و  شتمعن زا  یتسدیهت  ،و  شتمحر زا  يا  هدش  دیماان  هک  ار  يادخ  شیاتـس  ، یگرزب رترب و  وت  هک  یتسرد 

دنلب ياههوک  ،و  تفای رارقتـسا  هدرتسگ  نیمز  ،و  هناگتفه ياهنامـسآ  دش  اپ  رب  شنامرف  هب  ، درادن دوجو  شا  یگدنب  زا  يا  هتـشادزاب 
وا ،و  دنداتسیا دوخ  ياه  هنارک  رب  اهایرد  ،و  دندرک تکرح  نامـسآ  ياضف  رد  اهربا  ،و  دش ناور  هدننک  روراب  ياهداب  ،و  تشگ اپ  رب 

نایناهج ،و  ناشنمگرزب دندرگ  یم  زیچان  شلباقم  رد  ،و  دنوش یم  راوخ  شربارب  رد  نادـنمتّزع  هک  تسا  يا  هریچ  ،و  تساهنآ دوبعم 
،و تسا نآ  ۀتسیاش  وا  هک  نانچ  ،و  دوتس ار  دوخ  وا  هک  نانچ  ، مییاتس یم  ار  وا  ، دنوش یم  میلست  شهاگشیپ  رد  رایتخا  یب  رایتخا و  اب 

تسا هناگی  ، تسین ادخ  زج  يدوبعم  هک  یمهد  یم  یهاوگ  و  میبلط ، یم  ییامنهار  ،و  مییوج یم  شزرمآ  ،و  میهاوخ یم  يرای  وا  زا 
هدرپ رد  وا  زا  ار  يزیچ  یکیرات  دنناشوپ و  یم  اهایرد  ار  هچنآ  ،و  دننک یم  ناهنپ  سوفن  ار  هچنآ  دناد  یم  ، تسین وا  يارب  یکیرش  و 

وا زج  يدوـبعم  ، دـناد یم  ار  نآ  هکنآ  زج  ، یکیراـت رد  يا  هناد  هـن  تـخرد و  زا  یگرب  دـتفین  ،و  ددرگن بیاـغ  وا  زا  یبیاـغ  ،و  دربـن
مادـک زا  ،و  دـنهد یم  ماـجنا  ناگدـننک  لـمع  ار  هچنآ  دـناد  یم  و  تسا ، نشور  یباـتک  رد  هکنیا  زج  ، تسین یکـشخورت  ،و  تـسین
میهد یم  یهاوگ  ،و  میهاوخ یم  ار  تیاده  يوس  هب  ییامنهار  ادخ  زا  ، دندرگ یم  زاب  هاگتـشگزاب  مادک  هب  ،و  دنرذگ یم  هاگرذـگ 

ار شراـگدرورپ  تـالاسر  وا  هـکنیا  و  تـسوا ، یحو  رب  شنیما  ،و  شناگدـیرفآ يوـس  هـب  وا  ةداتـسرف  ربماـیپ و  هدـنب و  دّـمحم  هـک 
ادخ ،و  دنداد رارق  کیرش  شترضح  يارب  ،و  دنتفرگ هرانک  قح  زا  هک  یناسک  اب  ، درک داهج  ادخ  دروم  رد  ،و  دیناسر
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زا هراومه  هک  ، منک یم  شرافس  ادخ  ياوقت  هب  ار  امـش  ، داب وا  نادناخ  وا و  رب  ادخ  مالـس  دورد و  ، دیـسررد ار  وا  گرم  ات  دیتسرپ  ار 
شاداپ زگره  ناگدـنب  لامعا  ،و  دـنوش یمن  زاین  یب  وا  زا  ناگدـنب  ،و  دریذـپ یمن  نایاپ  وا  يوس  زا  تمحر  ،و  هدوب تمعن  وا  بناـج 
رذـحرب ناهانگ  زا  ،و  تشاداو ایند  هب  تبـسن  یلیم  یب  هب  ،و  دومن قیوشت  يراگزیهرپ  هب  ار  مدرم  هک  ییادـخ.ددرگ  یمن  وا  ياهتمعن 

هتـشون ،و  نایناهج هار  ،و  ناگدیرفآ ماجنارـس  گرم  ،و  تخاس مار  یتسین  گرم و  اب  ار  شناگدیرفآ  ،و  دش زیزع  یگدنیاپ  اب  ،و  درک
یم راتفرگ  ار  اوه  لها  [ گرم ینعی  ] شندیـسر ماگنه  هب  ،و  نایرارف رارف  دنک  یمن  هدنامرد  ار  وا  ، تسا ناگدـنامزاب  یناشیپ  رب  هدـش 

ار انف  ادخ  هک  تسا  يا  هناخ  ایند  ، دنک یم  عطق  ار  یطاشن  ره  ،و  دیامن یم  هابت  ار  یتمعن  ره  ،و  دزیر یم  ورف  ار  یتّذل  ره  يانب  ، دـیامن
یم گرزب  ار  شیاـنب  ،و  دـننک یم  دـصق  ار  شندـنام  مدرم  رثـکا  سپ  تسا ، هدوـمن  رّرقم  نآ  زا  ار  شلها  ندرک  چوـک  ،و  نآ يارب 

تورث بحاص  ، هتـشگ هبتـشم  هدننیب  لد  رب  و  هدنیوج ، يارب  هنیآره  ، هتـشذگ باتـش  هب  ، تسا مرخ  زبس و  نیریـش و  رهاظ  هب  ، دنرامش
.دنیاشوخان كانشیدنا  ناساره  شدناد  یم  ،و  دزادنا يرازن  هب  ار  ناوتان 

زا كدــنا  زا  شیب  [ حــلاص لــمع  ] تـسا امــش  دزن  هـک  يزیچ  نیرتـهب  هـب  ، دــنک تـمحر  ار  امــش  ادــخ  ، نآ زا  دــینک  چوـک  سپ 
نآ زا  اهنآ  رذگ  شوخ  هچنآ  هب  ار  دوخ  ناگدید  ،و  دـیوش یـضار  نآ  كدـنا  هب  ، دـیهاوخم نآ  زا  زاین  زا  رتشیب  ،و  دـییوجن [ ایند ] نآ
امش ، دیزادنا نایز  جنر و  هب  ار  دوخ  نآ  هب  تبسن  ،و  دیهدن رارق  دوخ  نطو  ار  نآ  ،و  دیرامش کبـس  ار  ایند  ، دیزودن دنریگ  یم  هرهب 

هب ار  دوخ  ایند  دینادب  ،و  تسا رورغ  تلفغ و  اهنیا  رد  هک  یتسرد  هب  ، ینارذگ شوخ  يرگیزاب و  یبلط و  هافر  زا  مراد  یم  رذحرب  ار 
،و هدروآ يور  امـش  هب  سپ  هدرک  تکرح  ترخآ  دینادب  ، ار عادو  تسا  هدومن  مالعا  ،و  هدـش نیریـش  هدرک و  تشپ  ،و  هدز یگناگیب 

هدرک ندمآ  رد  مالعا  ،و  هدش نایامن 
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ایآ تسا ، خزود  هدـنزاب  هاگیاج  ، تشهب هقباسم  هزیاج  ،و  ادرف هقباسم  هاـگ  ،و  تسا زورما  نیرمت  نادـیم  هک  یتسرد  هب  دـینادب  ، تسا
تکالف و زور  ندیسر  زا  شیپ  ، شیوخ يارب  ات  تسین  یسک  ایآ  ، دنک هبوت  گرم  زور  ندیسر  زا  شیپ  ، شیاطخ زا  هک  تسین  یسک 

يزور ، زور نیا  ، دینادب ، دنراد دیما  ار  ششاداپ  ،و  دنسرت یم  وا  زا  هک  دهد  رارق  یناسک  زا  ار  امـش  ام و  ادخ  ؟ دنک راک  شا  یتسدیهت 
ات دیناوخب  ار  وا  ، دنک دای  ار  امش  ادخ  ات  ، دینک دای  ار  ادخ  سپ  ، هدومن نآ  راوازـس  ار  امـش  ،و  هداد رارق  دیع  امـش  يارب  ادخ  هک  تسا 
ره ، دزادرپب سپ  ، تسامـش راگدرورپ  زا  یبجاو  هضیرف و  امـش و  ربمایپ  ّتنـس  هک  ، دیزادرپب ار  دوخ  رطف  تاکز  ، دـنک تباجا  ار  امش 
ره بناج  زا  ، ناشدازآ ریغ  دازآ و  ،و  ناـشگرزب کـچوک و  ،و  ناـشنز درم و  ، شناروخ ناـن  ۀـمه  شیوخ و  بناـج  زا  امـش  زا  کـی 

تعاطا ، هدومرف رما  نآ  هب  ،و  هدومن بجاو  امـش  هب  هچنآ  رد  ار  ادـخ  ،و  وج ای  ، امرخ اـی  ، مدـنگ زا  ، ولیک هس  کـیدزن  ناـنآ  زا  یناـسنا 
هب ندرک  یکین  و  رکنم ، زا  یهن  ،و  فورعم هب  رما  ،و  ناضمر هام  هزور  ،و  ادخ ۀناخ  ّجح  ،و  تاکز نتخادرپ  ،و  زامن نتشاد  اپب  زا  ، دینک

باکترا و  نانمادکاپ ، هب  ندز  تمهت  زا  تسا  هدومرف  یهن  نآ  زا  ار  امش  هچنآ  رد  دینک  تعاطا  ار  ادخ  ،و  ناتناتسدریز ،و  دوخ نانز 
هب ار  امـش  ام و  ادـخ  ، گنج زا  نتخیرگ  ،و  قحان هب  تداهـش  ،و  وزارت نتـساک  ،و  يا هنامیپ  سنج  ندرک  مک  ،و  يراسگ یم  ،و  یتشز
دنپ نیرتاـسر  ،و  نخــس نیرتـهب  هـک  یتـسرد  هـب  دـهد ، رارق  اـیند  زا  رتـهب  ، امــش اـم و  يارب  ار  ترخآ  ،و  دــنک ظـفح  اوـقت  کـمک 

ینابرهم رایـسب و  شتمحر  هک  ادخ  مان  هب  ، هدش هدنار  ناطیـش  زا  ادخ  هب  مرب  یم  هانپ  ، تسا میکح  دـنمورین  ادـخ  باتک  ، ناراگزیهرپ
، تسا هدشن  هداز  هدازن و  ، تسا زاین  یب  اتکی و  يادخ  وا  وگب  ، تسا یگشیمه  شا 
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، هتساخرب هاگنآ  ، دنیـشن یم  دشاب  هتـشاد  باتـش  هک  یـسک  دننام  ، هبطخ زا  غارف  زا  سپ  یکدنا  سپـس.تسا  هدوبن  شیاتمه  يدحا  و 
نتـسشن و زا  سپ  ، هعمج زور  رد  مالّـسلا  هـیلع  ناـنمؤم  ریما  ترـضح  هـک  تـسا  يا  هـبطخ  ناـمه  نـیا  دـناوخ و  یم  ار  مود  ۀـبطخ 
وا هب  ،و  میهاوخ یم  کمک  وا  زا  ،و  مییاتس یم  ار  وا  ، ار يادخ  شیاتـس  تسا : نیا  هبطخ  نآ  ،و  دندناوخ یم  لّوا  هبطخ  زا  نتـساخرب 

،و تسین شیارب  یکیرـش  تسا و  هناـگی  ، تسین ادـخ  زج  يدوبعم  هک  میهد  یم  یهاوـگ  ، مینک یم  لـکوت  وا  رب  ،و  میروآ یم  ناـمیا 
دورد ایادخ.داب  شنادناخ  رب  وا و  رب  ادخ  ناوضر  شزرمآ و  مالـس و  دورد و  ، تسوا هداتـسرف  هدـنب و  دـمحم  هک  میهد  یم  یهاوگ 

ار شا  يرترب  ،و  يرب الاب  نآ  هب  ار  شا  هجرد  هک  ، هزیکاپ ،و  هزیکاـپ هدـنیازفا و  يدرورد  ، تربماـیپ لوسر و  هدـنب و  دـمحم  رب  تسرف 
يداتـسرف و دورد  هک  نانچ  ، دّـمحم نادـناخ  دّـمحم و  رب  هد  تکرب  و  دّـمحم ، نادـناخ  دّـمحم و  رب  تسرف  دورد  ،و  ییاـمن راکـشآ 

لها نارفاـک  نک  باذـع  ایادـخ.يراوگرزب  هدوتـس و  وـت  هک  یتـسرد  هب  میهاربا ، نادـناخ  میهاربا و  رب  يدرک  محر  ،و  يداد تکرب 
رد يادخ  ، ار تنالوسر  دنیامن  یم  بیذـکت  ،و  دـننک یم  راکنا  ار  تتایآ  ،و  دـنراد یم  زاب  وت  هار  زا  ار  تناگدـنب  هک  نانآ  ار  باتک 
هک يا  هجنکش  ، ار تا  هجنکـش  ماقتنا و  باذع و  نانآ  رب  روآ  دورف  ،و  زادنا ساره  ناهـشیاهلد  رد  ،و  هد رارق  هملک  فالتخا  ناشنایم 

يرای نیمز  ياهبرغم  اهقرـشم و  رد  ، ار ناشنارادزرم  ،و  ناـنآ ياـه  هورگ  ناناملـسم و  نایهاپـس  ایادـخ.ینادرگن  زاـب  راکدـب  مدرم  زا 
تمکح نامیا و  ،و  ناشداز ار  اوقت  ایادخ  ، زرمایب ار  ناملـسم  نمؤم و  نانز  نادرم و  ایادـخ  ، ییاناوت زیچ  ره  رب  وت  هک  یتسرد  هب  ، نک

،و يدرک تیانع  ناشیا  هب  هک  ار  تتمعن  يراذگساپس  امرف  ماهلا  نانآ  هب  ،و  هد رارق  ناشیاهلد  رد  ار 
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: دنا هتشذگ  رد  هک  ار  ینانآ  ، زرمایب ایادخ  ، قلخ راگدیرفآ  قح و  ، دوبعم يا  ، يدرک دهع  نانآ  اب  هک  ار  تدهع  هب  يرادافو 

ادـخ انامه  ، یمیکح دـنمورین و  وت  هک  یتسرد  هب  دوش ، یم  قحلم  اهنآ  هب  ناشیا  زا  سپ  هکره  ،و  ناملـسم نمؤم و  ناـنز  نادرم و  زا 
یم دنپ  امـش  هب  ، زواجت ،و  ناهنپ یتشز  ،و  راکـشآ يدب  زا  دـنک ، یم  یهن  ،و  ناشیوخ هب  شـشخب  ،و  یکین تلادـع و  هب  دـنک  یم  رما 

تمحر و زا  ،و  دنک شدای  هک  تسا  یـسک  ةدننک  دای  وا  هک  یتسرد  هب  ، دنک ناتدای  ات  ، دینک دای  ار  ادخ  ، دیوش رّکذتم  دـیاش  ات  ، دـهد
ترخآ رد  ،و  نک تیانع  یبوخ  ایند  رد  ام  هب  اراگدرورپ  ، دناوخب ار  وا  هک  يا  هدنناوخ  چیه  وا  زا  دوشن  دیماان  هک  ، دـیهاوخب وا  لضف 

.نک ظفح  خزود  باذع  زا  ار  ام  ،و  امرف اطع  هنسح 

[ مالسلا مهیلع  همئا  هعماج  ترایز  : موس بلطم  ]

ار ترایز  نیا  ،و  درک ترایز  نآ  هب  ناوت  یم  ، مایا اههام و  زا  نامز  ره  رد  ، ار یماما  ره  هک  ، تسا ناـنمؤم  ۀـمئا  هعماـج  تراـیز  : موس
تیاور مالّـسلا  مهیلع  همئا  زا  ، ترایز رفـس  هب  نتفر  تقو  رد  ، زامن اعد و  زا  یتامّدـقم  اب  « رئازلا حابـصم  » باتک رد  سوواـط  نبا  دـّیس 

رب ،و  ادـخ هار  رد  ،و  ادـخ هب  ،و  ادـخ مان  هب  : وگب ینک  یم  لسغ  هک  یتقو  رد  ، ینک ترایز  لسغ  یتساوخ  نوچ  : تسا هدومرف  هدرک و 
رب يراددوخ  ۀـماج  ،و  نک ما  هزیکاـپ  هبوت  بآ  هب  ،و  يوشب ار  بویع  یگدوـلآ  ،و  ناـهانگ یکاـپان  نم  زا  ایادـخ  ، ادـخ لوـسر  نییآ 

لـضف ةدـنراد  وت  هک  یتـسرد  هب  ، هتـسیاش لاـمعا  هب  دـیامن  قفوم  ارم  هک  ، نک ما  يراـی  دوخ  بناـج  زا  یفطل  هب  و  ناـشوپب ، مدوـجو 
قفّوـم شتّجح  تراـیز  ،و  شا ّیلو  دـصق  هب  ارم  هک  ، ار يادـخ  شیاتـس  : وـگب يدـش  کـیدزن  رّهطم  مرح  رد  هب  هاـگره  سپ.یگرزب 

تساکن ، شتبرت ۀناتسآ  ،و  شراظنا زا  رود  يوک  هب  ندمآ  دورف  ،و  شهاگراب ترایز  زا  ار  ما  هرهب  ،و  تخاس دراو  وا  مرح  هب  ،و  دومن
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ار مدیما  ،و  دنادرگنزاب نم  زا  متشاد  دیما  نآ  هب  ار  هچنآ  ،و  درکن مرادغاد  متـشاد  وزرآ  هچنآ  زا  ّتیمورحم  هب  هک  ، ار يادخ  شیاتس 
تیانع نم  هب  شتمارک  زا  ،و  دومن دـنم  هرهب  شتمعن  زا  ،و  دـناشوپ مدوجو  هب  ار  تیفاـع  ساـبل  هکلب  ، درکن عطق  مدوب  عّقوتم  هچنآ  رد 

،و ناراگزیهرپ نارورس  ،و  نانمؤم نایاوشیپ  امش  رب  مالس  : وگب تسیاب و  سّدقم  حیرـض  ربارب  رد  يدش  مرح  دراو  هاگره  سپ.دومرف 
،و ناربماـیپ ناـثراو  ،و  ناـفراع ياـهرون  ،و  ناـگتفای هار  ياـه  هناـشن  ،و  ناراـکوکین ناربـهر  ،و  ناـحلاص ناریما  ،و  ناقیّدـص ناـگرزب 
،و نامیا هار  ،و  نآرق نکیرـش  ،و  نامحر ناگدـنب  ،و  نانیـشناج لـماک  ياـههام  ،و  ناراـگزیهرپ ياهدیـشروخ  ،و  نانیـشناج ةدـیزگرب 
،و ادـخ ياههاگرد  دییامـش  هک  مهد  یم  یهاوگ  ، داب امـش  رب  ادـخ  تاکرب  تمحر و  ،و  قیالخ ناعیفـش  ،و  قیاـقح ياـه  همـشچرس 
،و شملع ناراد  هنازخ  ،و  شنآرق نالماح  شتـشهب و  ياهغارچ  ،و  شا يدونـشخ  ياهربا  ،و  شـشزرمآ لئاسو  ،و  شتمحر ياهدیلک 
ناتـسود و ،و  ادـخ ناـنیما  دییامـش  ، تسامـش دزن  تلاـسر  ياـه  هدرپس  و  تّوبن ، ياـهتناما  ،و  شا یحو  هاـگدورف  ،و  شزار ناـظفاح 
،و شقیالخ نارادساپ  ،و  شیاهباتک يوس  هب  ناگدـنناوخ  ،و  شدـیجمت ياه  هیاپ  ،و  شدـیحوت نارای  شناگدـیزگرب و  شناگدـنب و 
اب ینتورف  يراز و  بحاص  ،و  دریگن یـشیپ  امـش  زا  ینتورف  صالخا و  رد  ، ادـخ هب  تبـسن  ناگتـشرف  يانث  ، شیاه هعیدو  ناـنابهگن و 

،و تسا هدش  دیما  میب و  اب  اهنآ  بیذهت  راد  هدهع  ادخ  هک  ، تسا ییاهلد  امش  يارب  هکنآ  لاح  ؟و  دنناوت اجک  زا  ، دیامنن تیّدض  امش 
لها هکلب  ، تسا هدرک  هیفـصت  یتسـس  يدـب  زا  ،و  هدومن نمیا  تلفغ  ياه  هضراع  زا  ،و  داد رارق  اـنث  رکـش و  يارب  ییاـهفرظ  ار  اـهنآ 

نتسیرگ یپرد  یپ  ،و  ناتنانمشد زا  يرازیب  هب  ،و  امش یتسود  هب  ، دنیوج یم  بّرقت  ادخ  هب  اهنامسآ 
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مریگ یم  هاوگ  ،و  تسا نم  ةدننیرفآ  هک  ار  ادـخ  مریگ  یم  هاوگ  نم  ، ناتناتـسود ،و  نایعیـش يارب  یهاوخ  شزرمآ  ،و  ناتیاهتبیـصم هب 
هب ،و  مدـقتعم امـش  تماما  هب  ،و  منمؤم امـش  تیالو  هب  نم  هک  ، نم ناتـسرپرس  يا  ار  امـش  مریگ  یم  هاوگ  ،و  ار ناربماـیپ  ناگتـشرف و 

،و امـش یتسود  هب.منتورف  امـش  تیالو  هب  تبـسن  ، مراد نیقی  ناـتندوب  موصعم  هب  ،و  مفراـع امـش  ماـقم  هب  ،و  مراد رارقا  امـش  تفـالخ 
ره زا  ،و  ناهنپ راکشآ و  ياهیتشز  زا  هدرک  كاپ  ار  امش  ادخ  هکنیا  هب  مهاگآ  میوج ، یم  بّرقت  ادخ  يوس  هب  ، ناتنانمـشد زا  يرازیب 

،و تسا هدش  هارمگ  هتسج  یشیپ  نآ  رب  هکره  هک  ار  یّقح  مچرپ  هدرک  اطع  امـش  هب  و  يدیلپ ، یتسپ و  یگدولآ و  ،و  یلدود کش و 
هب امـش  هک  مهد  یم  یهاوگ  ،و  تسا هدومن  بجاو  يدـیپس  هایـس و  ره  رب  ار  امـش  تعاط  ،و  تسا هدـیزغل  ، هدـنام بقع  نآ  زا  هکره 

يدونشخ رد  ار  دوخ  يورین  ،و  دیدناوخ ادخ  هار  هب  ،و  دیدرک افو  دوب  هدرک  طرش  امش  رب  شباتک  رد  هچ  ره  هب  ادخ و  نامیپ  دهع و 
نانیـشناج ياهـشور  ،و  ناربمایپ شور  هب  هار  نیا  رد  ،و  دیتشاداو تلاسر  ياههار  ،و  تّوبن قیرط  رب  ار  قیالخ  ،و  دـیدومن فرـص  شا 

رب ادـخ  ياهدرود  ، تفرگن رارق  نداد  شوگ  يارب  امـش  نانخـس  ربارب  رد  یـشوگ  ،و  دـشن يوریپ  امـش  زا  ینامرف  اما  ، دـیتشادرب مدـق 
ریش نامیا  ۀنیس  زا  وت  ، ادخ تّجح  يا  تیادف  هب  مردام  ردپ و  : ییوگ یم  ینابـسچ و  یم  رّونم  ربق  هب  ار  دوخ  سپ.ناتداسجا  حاورا و 
ملع ،و  دش هدناشوپ  وت  هب  تمـصع  ياه  هماج  ،و  يدش هیذـغت  نیقی  ياکنخ  اب  ،و  دنتـشاد تزاب  ریـش  زا  مالـسا  رون  هب  ،و  يدـش هداد 

مچرپ ،و  دش نشور  لیوأت  تالکـشم  ،و  نآرق فراعم  تتلزنم  اب  ،و  يدش نیقلت  لطاب  قح و  يزاسادـج  هب  ،و  یتشگ ثراو  ار  باتک 
میلست قح 
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یهاوگ ،و  يدش مزلم  تعیرـش  ظفح  هب  ،و  تفرگ رارق  وت  رایتخا  رد  ، تماما دهع  ،و  دـش فیلکت  وت  هب  ناگدـنب  تیادـه  ،و  تشگ وت 
ياهتیلوئـسم هب  ،و  يداد ماجنا  یتشاد  فیلکت  ار  هچنآ  ، تعاطا ّدـح  زا  ،و  يدرک اـفو  تیـصو  طیارـش  هب  وت  هک  میـالوم  يا  مهد  یم 

مشخ و ندروخورف  ناگدنب و  هب  تبـسن  یهاوخریخ  شـشوک و  ربص و  رد  ، يدرک ادتقا  تّوبن  ماقم  هب  ،و  يدومن مایق  تماما  نیگنس 
لیالد اب  یتخاس  راوتـسا  تّما  رب  ار  اـهتّجح  ،و  يدـش مّمـصم  تواـضق  رد  فاـصنا  مدرم و  ناـیم  رد  تلادـع  رب  مدرم و  زا  تشذـگ 
نتفرگ ،و  اهیجک ندرک  تسار  زا  يدش  هتـشادزاب  اما  ، يدرک ادخ  هب  توعد  وکین  دنپ  ،و  اسر تمکح  اب  ،و  ایوگ تعیرـش  ،و  هناقداص
دیهـش هک  یلاحرد  يدـش  ادـج  ایند  زا  ات  ، اهتعدـب ندـناریم  ،و  اهتّنـس ندومن  هدـنز  ،و  نمـشد نتـسکش  ،و  یهابت حالـصا  ،و  اـه هنخر 

،و دوش یپایپ  ، وت رب  ادخ  ياهدورد  ، يدوب هدوتـس  هک  یلاحرد  يدومن  تاقالم  ار  ( شنادناخ وا و  رب  ادخ  دورد  ) ادـخ لوسر  ،و  يدوب
: وگب ورب و  كرابم  ياپ  نییاپ  فرط  هب  سپس.ددرگ  دوزفا 

امش هب  هک  نانآ  اب  ندرک  تفلاخم  اب  ، میوج یم  بّرقت  الع  ّلج و  يادخ  هب  امـش  ۀلیـسو  هب  ، ادخ لوسر  نادناخ  يا  ، نم نارورـس  يا 
و دندنکرب ، دوخ  دوجو  زا  ار  امش  تعاط  دنمک  ،و  دندش رکنم  ار  امش  تلزنم  تیالو و  ،و  دنتـسکش ار  امـش  نامیپ  ،و  دندرک تنایخ 

ۀماـقا زا  ار  امـش  و  دـندش ، کـیدزن  ، امـش زا  ینادرگ  يور  يرازیب و  اـب  ناـشیاهنوعرف  هب  ،و  دـندومن كرت  ار  امـش  یتـسود  لـیاسو 
،و یگدنکارپ ندرک  عمج  ،و  فاکش ندرک  رپ  ،و  اهراکنا ندرک  نک  هشیر  ،و  دودح
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ّدـض رب  ،و  دیتشادزاب ناهانگ  ندرک  عمق  علق و  ،و  مالـسا نتخاس  هیاریپ  یب  ،و  ماکحا يارجا  ،و  اهیجک ندرک  فاص  ،و  اه هنخر  نتـسب 
اب ،و  دـندیرد ار  امـش  تمرح  ياه  هدرپ  ،و  دـندز امـش  رب  ار  هنیک  ياهریـشمش  ،و  ار اهبوشآ  اهگنج و  راـبغ  درگ و  دـنتخیگنارب  اـمش 
هک دوب  نیا  رطاخ  هب  روما  نیا  ،و  دندرک جرخ  ناگشیپ  هرخسم  اهکقلد و  رما  رد  ار  ناگراچیب  قوقح  ،و  دندیرخ اهبارش  امـش  سمخ 

هتفایوب ياهلد  ،و  گنرین يراکفالخ و  تنایخ و  ینکـش و  نامیپ  لها  ، زواجتم نادوسح  ،و  هارمگ ناراکدب  دندرک  زاب  هار  نانآ  يارب 
يور هـقرفت  ياـه  هتــشر  هـب  ،و  دـندیبسچ قاـفن  هـب  تخــس  هـک  ناـنآ  ، رفک كرچ  زا  هشاـبنا  ياهندــب  ،و  یتـسرپ تـب  یگدوـلآ  زا 
ةدرپ ،و  دندرمـش تمینغ  ار  تصرف  ،و  دندوبر ار  يریگلفغ  تشذـگرد ، ( شنادـناخ وا و  رب  ادـخ  دورد  ) یفطـصم هک  ینامز  ، دـنروآ

مکحم ياهنامیپ  تفلاخم  ،و  تعیب نتسکش  يارب  ، دنتفاتـش و  دنداهناو ، گرم  رتسب  رب  ییافو  یب  لامک  رد  ار  وا  ،و  دندیرد ار  تمرح 
يراددوخ ، دـننک لمح  ار  نآ  هکنیا  زا  اهنآ  ،و  دوب هدـش  هضرع  اجرب  اپ  راوتـسا  اههوک  هب  هک  یتناما  هب  تبـسن  تنایخ  ،و  هدـشدیکأت

،و كاندرد ناهانگ  هب  تاهابم  ینکفا و  فاکـش  بحاص  ، نادان تدـش  هب  ،و  راکمتـس تیاـغ  هب  ناـسنا  درک  لـمح  ار  نآ  ،و  دـندرک
ياه هتـسد  هدنام  یقاب  ،و و  بارعا ناگیامورف  دـندش  هدروآ  درگ  سپ  ، هدوتـس یتبقاع  هب  یبایتسد  يارب  نداهن  ندرگ  زا  زارف  ندرگ 

ات ، تماما تفالخ و  تیـصو و  ندعم  ،و  تیالو تنطلـس  هاگرارق  ،و  ناگتـشرف یحو و  هاگدورف  ،و  تلاسر تّوبن و  ۀـناخ  رد  هب  ، رفاک
دندرک راد  هحیرج  ،و  تکاله ياههار  زا  تیاده  هار  دننک  نایب  ،و  تیاده مچرپ  ، شردارب ّقح  رد  ار  یفطصم  نامیپ  دنتـسکش  هکنآ 

، ار قلخ  نیرتهب  رگج 
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ار شرهوـش  و  شا ، هشوـگرگج  ،و  شنت هراـپ  ، شزیزع قـح  ندرک  بـصغ  ،و  شبوـبحم ندرک  بوکدـگل  ،و  شرتـخد هـب  متــس  رد 
دندرک راکنا  ار  شا  يردارب  ،و  دندومن عطق  ار  شمحر  ،و  دندرک لالح  ار  شیاهمارح  ،و  دندرمش کچوک  ار  شماقم  ،و  دنتشاذگاو

وا و  دنتخادنا ، عمط  هب  وا  تفالخ  رد  ار  ناگدرب  ،و  دندش رکنم  ار  شتیالو  ،و  دنتـسکش ار  شتعاطا  ،و  دنتفگ كرت  ار  شا  یتسود  و 
وا هک  یلاحرد  ، تموکح لاّمع  ۀـنهرب  ياه  هزینرـس  ،و  قحاـن نارگ  تعیب  ةدیـشکرب  ياهریـشمش  اـب  ، دـندناشک ناـشتعیب  فرط  هب  ار 
نآ یموش  هک  ، ناـشتعیب هب  دـندرک  یم  توعد  ار  وا  ، دوب دوخ  مشخ  ةدـنربورف  ،و  بیکـش تخـس  ، بضغ هدیـشورخ  لد ، نیگمـشخ 

ار شرذوبا  تفگ و  درط  ار  شدادقم  ،و  درک ینابرهمان  شناملس  اب  ،و  تشاک ار  ناهانگ  مخت  نآ  لها  لد  رد  ،و  تفرگ ارف  ار  مالسا 
،و دومن لیدبت  رگید  یماکحا  هب  ار  یهلا  ماکحا  ،و  درک فیرحت  ار  نآرق  میهافم  ،و  تفاکـش ار  شراّمع  ۀنیـس  ،و  درب دیعبت  ۀصرع  هب 

مدرم نوخ  سیماون و  رب  ار  ناگدـش  تنعل  دالوا  ،و  درک حابم  هکم  حـتف  ناگدـشدازآ  يارب  ار  سمخ  ،و  تخاـس نوگرگد  ار  ماـقم 
ترجه ۀناخ  رب  هنارگتراغ  ،و  درک ناریو  ار  هبعک  ،و  درمش کبس  ار  مالسا  نامیا و  ،و  درک طولخم  مارح  اب  ار  لالح  و  دومن ، ّطلـسم 

ۀماج ،و  دیـشک نوریب  هدرپ  زا  نیگنـس  داد  یب  ،و  تخـس هجنکـش  يارب  ، ار راـصنا  نارجاـهم و  نارتخد  ،و  درب هلمح  هّرج  هثداـح  زور 
،و شلسن ندرک  دوبان  ،و  ربمایپ ةدیزگرب  تیب  لها  نتشک  يارب  داد ، يدازآ  هزاجا و  ههبش  لها  هب  ،و  دناشوپ نانآ  رب  ییاوسر  گنن و 
،و شرخف ۀیام  ندومن  هنوراو  ،و  شربنم نتـسکش  ،و  شناروای ندناسر  لتق  هب  ،و  شمرح ندرک  ریـسا  ،و  شنبو خـیب  ندرک  نک  هشیر 

تشاد یلاح  هچ  ، نم نارورس  يا  !! شمان ندرب  نایم  زا  ،و  شنید ندرک  ناهنپ 
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رارق امـش  ياهولگ  رد  ناشیاه  هزین  ،و  هتفر ورف  امـش  ياهرگج  رد  ، تلم ياهریت  هک  یلاحرد  دید  یم  ار  امـش  رگا  یفطـصم  دّـمحم 
،و امـش ياورپ  زا  يراکهبت  هب  ار  دوخ  دـیدش  یگنـشت  ناگدازانز  ، دوب هتـسشن  امـش  نوخ  رد  ناـشماشآ  نوخ  ياهریـشمش  ۀـتفرگ و 

شرس كرات  ریشمش  هک  ، یبارحم رد  هداتفا  كاخ  هب  : نیب دیدوب  امش  ،و  دنناشن یم  ورف  امش  نایم  زا  ار  دوخ  رفک  تخس  رایسب  مشخ 
هزین يالاب  شرس  هک  هداتفا  نابایب  رد  هتشک  ،و  دوب هدش  خاروس  خاروس  ییاهریت  اب  شنفک  هک  توبات  يالاب  دیهـش  ،و  دوب هتفاکـش  ار 
ّمـس ياه  هعرج  اب  هک  یمومـسم  ،و  دوب هدـش  هتفوک  شیاـضعا  نهآ  اـب  هک  ، نادـنز رد  هدـش  هدیـشک  ریجنز  دـنکب و  ،و  دوب هتفر  اـه 
یم دوبان  ار  اهنآ  ناگداز  هدرب  ناگدرب و  ، هدـش هدـنکارپ  وس  نآ  وس و  نیا  رد  امـش  عمج  و  هتـشگ ، هراپ  هراپ  ، شیاـه هدور  ، کـلهم

اه هعجاف  ،و  تفرگ ارف  ار  امش  هک  تسا  نآ  زج  بیاصم  ،و  دش امـش  مزالم  هک  تسا  نآ  ریغ  اهتنحم  ایآ  نم  ناورـس  يا  سپ  ، دندرک
حاورا و رب  امـش و  رب  ادـخ  دورد  !؟ دـیبوک ار  امـش  هک  تسا  نآ  زج  هدـنبوک  ثداوح  ،و  تفاـی امـش  هب  صاـصتخا  هک  تسا  نآ  زج 

: وگب ،و  سوبب ار  رّونم  ربق  ، نیا زا  سپ.امش  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  ،و  ناتیاهرکیپ

هب ،و  مینک فاوط  امـش  ياههاگترایز  نوماریپ  هکنیا  زج  ، تسین يزیچ  ام  تسد  رد  ، یفطـصم نادـناخ  يا  امـش  يادـف  مردام  ردـپ و 
هب هک  ینارگ  ياهدمآ  شیپ  ،و  دیسررد امش  ناتسآ  هب  هک  یگرزب  ياهتبیصم  نیا  رب  ، مییوگ تیلـست  اههاگترایز  نآ  رد  امـش  حاورا 

ناشیاه هنیـس  رد  ،و  تشاذگ ثرا  هب  اهتحارج  ناشیاهرگج  رد  ،و  درک تبث  اهمخز  ناتنایعیـش  بولق  رد  هک  ، دمآ دورف  امـش  تحاس 
نتخیر رد  ، امـش ۀتـشذگ  نارای  ناتـسود و  اب  میدومن  تکرـش  تقیقح  رد  هکنیا  رب  میریگ  یم  هاوگ  ار  ادخ  ام  سپ  ، تشاک اه  هصغ 

ناگدنشک ،و  نید زا  ناگتفر  نوریب  ،و  نازواجتم ،و  نانکش نامیپ  نوخ 
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ییاهتّیعقوم نتفر  تسد  زا  رب  فسأت  ،و  نامیاهلد اهتّین و  ۀلیسو  هب  ، البرک زور  رد  ( وا رب  دورد  ) تشهب لها  ناناوج  رورس  ، هّللا دبع  یبا 
هلبق دوخ و  نیب  ار  فیرش  ربق  سپس.داب  امش  رب  ام  يوس  زا  ادخ  تاکرب  تمحر و  مالـس و  ، دندش رـضاح  امـش  يرای  يارب  نانآ  هک 

رد ،و  دش هدروآ  دیدپ  بیع  نودب  تردق  نآ  رب  ،و  تفای یتسه  تردق  نآ  زا  ناهج  هک  یتردق  بحاص  يا  ایادـخ  : وگب هدـب و  رارق 
،و شا هدندروآدیدپ  ، تسین وت  زج  يدوبعم  ، ادخ ییوت  هکنیا  رب  ، دش ایوگ  نآ  رد  تشنیرفآ  دهاوش  ، تشگ هدیرفآ  تمظع  ۀیاس  ریز 
رب هک  یـسرت  رطاخ  هب  هن  ،و  يزیچ رد  هن  ،و  يزیچ يور  رب  هن  ،و  يزیچ زا  هن  ، يدروآ دیدپ  ار  ناهج  ، شا هدننک  قلخ  شا و  هدـننیرفآ 
زا سپ  هکنیا  يارب  هن  ،و  دشاب هدش  ادیپ  وت  يارب  شـشنیرفآ  رد  هک  يزاین  رطاخ  هب  هن  ،و  دوبن وت  زا  ریغ  هک  هاگنآ  ، دشاب هدش  دراو  وت 

شنیرفآ ناـمتخاس  زا  وت  هکنیا  هب  ، دـشاب وت  رب  ییاـمنهار  اـت  يدروآ  دوـجو  هب  ار  نآ  هکلب  ، ییوـج تناعتـسا  نآ  هب  ، ناـهج شنیرفآ 
زا ، درادن ار  وت  ندرکن  رواب  بات  تفرعم  تمالـس  هب  موسوم  ،و  دروآ یمن  ار  وت  راکنا  تقاط  ، شلقع هب  هدنهد  فاصنا  سپ  ، ییادـج
رب یتسرف  دورد  هکنیا  ، تربمایپ تیب  لـها  ،و  تباـتک هب  يدـنمقالع  تمرح  ،و  تا یتسرپاـتکی  رد  صـالخا  فرـش  هب  ، مهاوخ یم  وت 

رگـشواک ،و  تناگدـیزگرب ةدـبز  دّـمحم  رب  ،و  تروانهپ نیمز  رد  نیـشناج  ،و  تتردـق نابز  ،و  تتجح لوا  ،و  تشنیرفآ ةدـیدپ  ، مدآ
دّمحم مدآ و  نیب  هک  ینانآ  رب  ،و  شیوخ يراـی  هب  تتمعن  زا  يدومن  شراوازـس  هچنآ  هب  ، تناـهنپ زار  رب  نیما  روانـش  نآ  ،و  تتفرعم

يولهپ سپ.یشخبب  میاوشیپ  نیا  هب  ارم  هکنیا  ،و  ناگ هشیپ  یتسار  ،و  ناگدش مارکا  ،و  ناربمایپ زا  ، دندوب
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،و ناریمن ناهگان  ارم  تهاگشیپ ، رد  شماقم  هب  ،و  تتعاط رب  ، اقآ نیا  هاگیاج  هب  ایادخ  : وگب راذگب و  كرابم  حیرض  رب  ار  دوخ  يور 
هب ،و  امن ملوغـشم  ترخآ  هب  اـیند ، بلط  زا  ،و  اـمرف مبیـصن  ییاـیند  هچ  ینید و  هچ  ار  تیاـهمارح  زا  زیهرپ  ،و  زاـسم ممورحم  هبوت  زا 
رد هد  رارق  ایادخ.راد  مرانکرب  وزرآ  لطاب و  روما  هب  ندروخ  بیرف  ،و  اوه يوریپ  زا  ،و  رادـب مقفوم  يدونـشخ  يراد و  تسود  هچنآ 

،و ما هدعو  نامیپ و  هب  نورقم  ار  يریگ  سنا  ظفح و  افو و  یتسار و  ما  هدعو  نامیپ و  رد  و  ،، یتسرد مرادرک  رد  ،و  يراوتسا مراتفگ 
راتفر ،و  هدـیچیپ هدـننک و  هطاحا  نم  رب  ار  تیفاع  ،و  ریگارف میارب  ار  یتمالـس  هد  رارق  ،و  مقالخا راتفر و  رامـش  رد  ار  ناسحا  یکین و 

،و تخبـشوخ اراـگدرورپ  رادـب  ما  هدـنز  ،و  هدـش لـماک  نم  رب  ار  تا  یناـسآ  تقیفوت و  نسح  ،و  نم هجوتم  ار  تا  يراـی  ،و  تفیطل
رد ار  ریخ  تعفنم و  ،و  ما هدید  مشوگ و  رد  ار  رون  تمالـس و  هدب  رارق  ایادخ.امرف  مکاپ  نآ  زا  سپ  گرم و  يارب  ،و  دیهـش مناریمب 

رکف ،و  منطاب ۀماج  مراعش و  ار  دنپ  رکذ و  ،و  مشچ ربارب  رد  هشیمه  ار  قح  نازیم  و  منییآ ، نید و  رد  ار  تریصب  تیاده و  ،و  میاههار
نک هریچ  ،و  مداهن رد  اهزیچ  نیرتراوتـسا  هد  رارق  ار  نآ  ،و  ملد رد  ار  نیقی  امرف  ریگ  ياج  ،و  مهاـگ هیکت  سینا و  ار  نتفرگ  تربع  و 

اـضق و هب  ندوـب  یـضار  ،و  ما هناوتـشپ  رتـسب و  ار  ترما  هب  ندـش  میلـست  ،و  مرادرک رد  ار  داـشرا  هد  رارق  ،و  میمـصت يأر و  رب  ار  نآ 
رد تناگدنب  زا  يدحا  زا  ات  ، مفده هشیدنا و  نیرترود  ،و  متیاهن میمصت و  هنارک  نیرخآ  ، ار تردق 
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تبقاـع ار  اـهتبقاع  نیرتـهب  هد  رارق  ،و  میوجن ار  فیرعت  ییوگاـنث و  نآ  زا  ،و  میوجن ار  مترخآ  زج  نآ  هب  ،و  منکن هظحـالم  منید  رما 
،و نم تیادـه  ار  اهتیادـه  نیرترب  ،و  نم یگدـنز  ، ار اهیگدـنز  نیرت  تمعن  زاـن و  اـب  ،و  نم هاگتـشگزاب  ، ار هاگتـشگزاب  نیرتهب  ،و  نم

يدـب دـمآ  شیپ  ره  زا  نم  يارب  ، مراـگدرورپ يا  شاـب  ،و  نم بیـصن  ار  اهبیـصن  نـیرت  ناـیاش  ،و  نـم ةرهب  ار  اـه  هرهب  نـیرت  لـماک 
ممامز و گربوزاس و  تسوت  هب  ایادـخ.ریگولج  نابیتشپ و  يدوسح  زواجتم  ره  زا  ،و  ربهار امنهار و  يریخ  ره  بناـج  هب  ،و  رادـهگن
رت مکحم  زیواتـسد  هب  ،و  متکرح ،و  شمارآ تسوت  فک  رد  ،و  مگرم تاـیح و  تسوت  يارب  ،و  میورین شبنج و  قـیفوت و  ناـنیمطا و 

،و ما ییاهر  تاجن و  شتآ  سامت  ،و  خزود باذـع  زا  ،و  ملّکوت دامتعا و  اهراک  ۀـمه  رد  تسوت  رب  ،و  مدـنویپ ندز و  گـنچ  تسوت 
رب ایادخ.مشیاشگ  يراگتسر و  تسا  یفطصم  نادناخ  ، منارورـس نایاقآ و  تسد  هب  ،و  میاوأم لزنم و  تسوت  تمارک  نما و  ۀناخ  رد 

،و دنا هداز  هچنآ  مردام و  ردـپ و  ارم و  زرمایب  ،و  ار ناملـسم  نمؤم و  نانز  نادرم و  زرمایب  ،و  تسرف دورد  دّـمحم  نادـناخ  دّـمحم و 
.یگرزب لضف  ياراد  وت  انامه  ، دراد نم  ندرگ  رب  یّقح  هک  ار  ینامیااب  درم  نز و  ره  ،و  مناگیاسمه

[ نیماضملا هیلاع  ياعد  : مراهچ بلطم  ]

دّیـس ار  اعد  نیا  ،و  دوش یم  هدناوخ  مالّـسلا  مهیلع  ناماما  زا  کی  ره  ترایز  زا  سپ  هک  دنلب  رایـسب  نیماضم  اب  تسا  ییاعد  : مراهچ
ار ماما  نیا  ایادخ  : تسا نیا  فیرـش  ياعد  نآ  ،و  تسا هدومرف  لقن  هعماج  ترایز  نیا  زا  دعب  رئازلا » حابـصم  » باتک رد  سوواط  نبا 

ترایز
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ياهمرج ،و  اـهبیع ،و  ناـهانگ اـب  ، مدرک دـصق  ار  شهاـگترایز  سپ  ، مدـقتعم ار  شتعاـطا  ندوب  بجاو  ، مراد رارقا  شتماـما  هب  ، مدرک
هب مراودـیما  تا ، يراـبدرب  ،و  تشذـگ هب  ما  هدـنهانپ  ، يراد ربـخ  نم  زا  وـت  ار  هچنآ  ،و  میاـهاطخ اهیدـب و  يرایـسب  ،و  راـب تکـاله 

دنزرف ، تا هدیزگرب  تیایلوا و  دنزرف  تا و  ّیلو  زا  ، متعافـش ناهاوخ  ، ترهم هب  ما  هدـنروآ  هانپ  ، تتیانع ۀـیاپ  هب  ما  هدرب  هانپ  ، تتمحر
هب دشاب  (ع ) نانمؤم ریما  ترایز  زا  سپ  اعد  نیا  هاگره  ،] تیاه هفیلخ  دنزرف  ،و  تا هفیلخ  تیانما و  دنزرف  تنیما و  ،و  تناگدـیزگرب
هب یببـس  و.تا  يدونـشخ  تمحر و  يوس  هب  يا  هلیـسو  ، يداد ناشرارق  هک  نانآ  [ دـیوگب « یبآ » عضوم راهچ  ره  رد  « نبا » هملک ياـج 
رد ،و  يزرمایب شندوبداـیز  نیع  رد  ، ارم ۀتـشذگ  ناـهانگ  هک  ، تسا نیا  وت  هاگـشیپ  هب  متجاـح  لوا  يادـخ  ، تشزرمآ رهم و  بناـج 

،و دنادرگ شبویعم  ،و  دزاس شیامن  دب  ،و  دـنک شا  هدولآ  هچنآ  زا  ار  منید  ییامن  كاپ  ،و  ینک ظفح  ارم  ، هدـنام یقاب  مرمع  زا  هچنآ 
بـیجن و نادــنزرف  ،و  تلوـسر تعاـط  تتعاـط و  رب  يرادــب  مرادــیاپ  ،و  كرــش یهاــبت و  یلدود و  کــش و  زا  ، يراد شهاــگن 
،و ناشیا زا  يرادربنامرف  رب  يراد  یم  ما  هدنز  ات  ، يرادب ما  هدنز  ،و  ناشیا رب  ناوارف  تتاکرب  مالـس و  تمحر و  دورد و  ، شتخبـشوخ

تقافر ،و  ار ناتنانمـشد  ۀـنیک  ،و  ناراوگرزب نآ  یتسود  تدّوم و  ینکن  كاپ  ملد  زا  ،و  نانآ زا  تعاط  رب  یناریمب  هاگره  ما ، یناریمب 
، تتدابع ،و  يریذپب نم  زا  ار  ترایز  نیا  هک  ، مراگدرورپ يا  ، مهاوخ یم  وت  زا  ،و  امرف نم  بیـصن  ار  نانآ  هب  یکین  هب  ،و  ناشناتـسود

مزاب اهنآ  زا  ،و  ینک نم  روفنم  ار  تتامّرحم  ناهانگ و  ،و  يروآ مطاـشن  هب  یگدـنب  يارب  ،و  ینادرگ نم  بوبحم  ار  نآ  رب  تبظاوم  و 
، اهنآ يادا  رب  يرادب  مّقفوم  ،و  يراد مرانکرب  اهنآ  زا  یلهاک  مدرمش و  کبس  ،و  میاهزامن رد  ندرک  یهاتوک  زا  ،و  يراد
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لامک اب  يزامن  داب ، وا  رب  وت  تاکرب  تمحر و  اهدورد و  ، يداد نامرف  تلوسر  شور  ۀـیاپ  رب  نآ  هب  ،و  يدرک بجاو  هک  روط  نامه 
دورد ) دّمحم نادناخ  ۀعیـش  هب  ناسحا  یبوخ و  لذب  ،و  تاقدص نداد  ، تاکز تخادرپ  يارب  ار  ، ما هنیـس  ینک  زاب  ،و  عوشخ عوضخ و 
روبق ،و  تربماـیپ ربـق  تراـیز  ،و  تا هناـخ  ّجـح  هکنآ  زا  دـعب  رگم  دـیربن  اـیند  زا  ارم  ،و  ناـنآ اـب  يدردـمه  تاـساوم و  )و  ناـشیا رب 

ار نآ  هک  یتـّین  ،و  يدنـسپب ار  نآ  هک  ، صلاـخ يا  هبوت  مراـگدرورپ  يا  مهاوخ  یم  وت  زا  ،و  ینک مبیـصن  ار  ( ناـشیا رب  دورد  ) ناـماما
ار گرم  تارکس  ،و  یناریمب ارم  هک  یماگنه  ، ینک محر  نم  هب  ،و  يزرمایب ارم  هکنیا  ،و  يریذپب هک  يا  هتـسیاش  لمع  ،و  ینک شیاتس 

تـشهب دراو  ارم  تتمحر  هب  و  (، شنادـناخ وا و  رب  ادـخ  دورد  ) وا نادـناخ  دّـمحم  هورگ  رد  ، ینک مروـشحم  ،و  ییاـمن ناـسآ  نـم  رب 
هب تبـسن  ار  ملد  ،و  يزاس يراـج  دـنادرگ  کـیدزن  وت  هب  ارم  هچنآ  رد  ار  مکـشرس  ،و  ینک ناوارف  تتعاـط  رد  ار  مکـشا  ،و  ییاـمرف

اهالب عاونا  ۀمه  ،و  هنهک ياهدرد  ،و  تخس ياهیرامیب  ،و  تافآ ،و  اهبیـسآ زا  يرادب ، منوصم  ایند  نیا  رد  ،و  ییامن نابرهم  تناتـسود 
،و ینادرگ بوبحم  نم  دزن  ار  لـالح  ،و  یهد رارق  نم  مشخ  دروم  ار  تیاـهینامرفان  ،و  ینادرگب مارح  هب  هجوت  زا  ار  ملد  ،و  ثداوح و 
ار اه  تنحم  ياهرد  میور  هب  ،و  ینک ینـالوط  ار  مرمع  ،و  يزاـس راوتـسا  نآ  رب  ار  مراـک  ّتین و  ،و  ییاـشگب میور  هب  ار  نآ  ياـهرد 

نم هب  هک  ییاهتمعن  ،و  يریگن سپ  نم  زا  ار  تیاهناسحا  زا  يزیچ  ،و  يریگن متسد  زا  ، يدرک تیانع  نم  هب  هک  ار  ییاهتمعن  ،و  يدنبب
، رایسب لام  ینک  مبیصن  ،و  ییامن ربارب  نیدنچ  ،و  ییازفیب يدومن  نآ  کلام  ارم  هچنآ  رب  ،و  يزاسن ادج  نم  زا  يداد ،
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زا نک  مزاـین  یب  روما  نیا  هب  ،و  ریگارف لـماک و  یتـمعن  دـنلب و  رواـنهپ  ییوربآ  ،و  یفاـک رادـیاپ  یتّزع  ،و  اـسر ، هدـنیور ، اراوگ ، ناور
اطع نم  هب  هچنآ  منادـنزرف و  ناـج و  نید و  رد  لـماک  یتمالـس  اـب  هد ، ما  ییاـهر  اـهنآ  زا  ،و  راوشد دراوم  ،و  تقـشم رپ  ياهینتـسج 

ناشکندرگ متـس  ياهتـسد  يریگرب  نم  رـس  زا  ،و  يدومن نآ  کلام  ارم  هچنآ  ،و  ملاـم نم  يارب  يرادـهگن  ،و  يا هدیـشخب  ،و  يدرک
،و ملاس وکین و  هدیدنسپ و  ار  مراک  ماجنارـس  یهد  رارق  ،و  یناسرب مترخآ  ایند و  رد  ، میوزرآ تیاهن  هب  ،و  ینادرگ مزاب  منطو  هب  ،و  ار

مبلق رد  و  ییوگروز ، ،و  ناتهب غورد و  ییورود و  يزرو و  غیرد  لخب و  زا  رود  ، قـالخا وکین  ، لاـح عیـسو  ، هنیـس خارف  ارم  ینادرگب 
لام و نادـناخ و  مدوخ و  رد  مراگدرورپ  يا  ییامرف  متظفاـحم  ،و  ار ناشنایعیـش  دّـمحم و  نادـناخ  دّـمحم و  ّتبحم  ینک  راد  هشیر 

مدرک ناشدایز  هکنیا  ،و  وت دزن  نم  تاجاح  اهنیا  ایادـخ.تتاذ  ینابرهم  هب  ، مداژن ناتـسود و  ،و  ناردارب يراوخمغ و  لها  ،و  نادـنزرف
وت زا  سپ  ، تسا ناسآ  لهـس و  وت  رب  شندرک  اور  كدنا و  کچوک و  وت  دزن  اهنآ  ۀمه  یلو  ، تسا نم  صرح  رقف و  يوخ  رطاخ  هب 

،و يا هدرک  بجاو  نانآ  رب  هچنآ  هب  ،و  وت رب  ناشّقح  هب  ،و  وت دزن  ( ناشیا وا و  رب  دورد  ) دّمحم نادناخ  دّـمحم و  تلزنم  هب  مهاوخ  یم 
نیا ماـمت  هک  تمظعا  مسا  نیرتـگرزب  قح  هب  ،و  تناگدـنب زا  صـالخا  اـب  ناتـسود  ،و  تناگدـیزگرب ،و  نـالوسر ،و  ناربماـیپ قح  هب 

رد ار  ربق  نیا  بحاص  تعافـش  ایادـخ.ینکن و  مدـیماان  مدـیما  وزرآ و  زا  ،و  ییامرف میاورماک  اهنآ  هب  ،و  يدروآرب میارب  ار  اـهتجاح 
، ادخ ّیلو  يا  ، نم رورس  يا  ، ریذپب نم  قح 
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هب ،و  كاپ ناردپ  قح  هب  ، ینک تعافـش  ، اهتجاح نیا  مامت  رد  ، لج ّزع و  يادـخ  هاگرد  هب  نم  زا  هک  ، مهاوخ یم  وت  زا  ، ادـخ نیما  يا 
روانهپ یماقم  ،و  میظع يا  هبترم  و  فیرش ، یتلزنم  ، شیاهمان داب  هّزنم  هک  ، ادخ دزن  وت  يارب  هک  یتسرد  هب  ، تا هدیزگرب  نادنزرف  قح 

رب دورد  ) شا هزیکاـپ  نادـنزرف  ناردـپ و  زا  و  ماـما ، نـیا  زا  رتدــنموربآ  وـت  دزن  هـک  متخانــش  یم  ار  یــسک  نـم  رگا  ، ایادــخ.تسا
،و ونـشب ار  میاعد  سپ  ، مداد یم  رارق  میاه  هتـساوخ  متجاح و  يور  شیپ  ،و  مداد یم  رارق  دوخ  ناعیفـش  ار  اـهنآ  هنیآره  ، دوب ( ناـشیا

دمآ هاتوک  نآ  زا  ار  هچره  ایادخ.نانابرهم و  نیرت  نابرهم  يا  هد ، ماجنا  نم  ةرابرد  ، ینآ ۀتـسیاش  وت  هچنآ  ،و  ناسرب تباجا  هب  میارب 
ّتنم نم  رب  ار  اهنآ  ياطع  سپ  ، مترخآ اـیند و  نید و  حالـص  زا  ، دیـسرن نآ  هب  مشوه  ،و  دـش ناوتاـن  نآ  زا  میورین  ،و  نم تساوخرد 

زا ، دـنیآ شوخان  يراک  ای  ، يدـب هب  ، دـنک دـصق  ارم  هکره  ،و  زرمایب ارم  و  شخبب ، نم  رب  ،و  نک ما  ینابهگن  ،و  امرف مظفاـحم  ،و  راذـگ
سپ ، زواجتم ای  ، راکمتـس ای  ، نم رب  یتمعن  رد  زرودـسح  ای  ، ایند رد  ییوج  هزیتس  ای  نید  رد  فلاخم  ای  جوجل  ناطل  ،و  جیپرـس ناـطیش 

ار شنیطایش  ناوریپ و  دوخ و  رش  ،و  نک لوغشم  شدوخ  هب  نم  زا  ار  وا  ،و  نادرگب نم  زا  ار  شا  هشقن  و  رادرب ، نم  رس  زا  ار  شتـسد 
یم هچنآ  زا  ، نک اـطع  نم  هب  ار  ریخ  ۀـمه  ،و  دـنک ملظ  فاـجحا و  ،و  دـناسر ناـیز  نم  هب  هچره  زا  هد  مهاـنپ  ،و  اـمرف تیاـفک  نم  زا 

،و منارهاوخ ناردارب و  ،و  مردام ردـپ و  ،و  ارم زرماـیب  ،و  تسرف دورد  دّـمحم  نادـناخ  دّـمحم و  رب  ایادـخ  مناد ، یمن  هچنآ  زا  ،و  مناد
، نارسمه ،و  ناشداژن نادنزرف و  ،و  میاه هّدج  دادجا و  ،و  میاه هلاخ  اهییاد و  ،و  میاه هّمع  اهومع و 
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ناـنز نادرم و  زا  ، متدّوـم لـها  ماــمت  و  برغ ، قرــش و  لــها  زا  ، ار ما  ینید  ناردارب  ،و  مناــگیاسمه اــقفر و  ،و  ناــشیوخ ،و  داژن و 
رد ، نک کیرـش  ار  نانآ  ایادخ.دنتخومآ  یـشناد  نم  زا  ای  ، دنداد دای  نم  هب  ار  يریخ  هک  ییاهنآ  ۀمه  ،و  ار نانآ  ةدرم  هدـنز و  ، نموم

نیرت نابرهم  يا  ، نک کیرـش  ناشیا  ياـعد  ۀتـسیاش  رد  زین  ارم  ،و  تا ّیلو  تّجح و  هاـگترایز  هب  تبـسن  متراـیز  ،و  میاـعد ۀتـسیاش 
رـسپ نالف  يا  نم  يالوم  رورـس و  يا  وت  رب  ادـخ  تاکرب  تمحر و  مالـس و  ،و  ناسرب مالـس  تا  ّیلو  هب  ناشیا  بناج  زا  ،و  نانابرهم

حور و رب  ،و  وـت رب  ادـخ  دورد  دـیوگب ) ار  راوـگرزب  نآ  ردـپ  ماـن  ،و  دـنک یم  تراـیز  هک  ار  یماـما  ماـن  ، هملک نـیا  ياـج  هـب  نـالف 
ّزع يادخ  هاگشیپ  هب  سپ  ، يدنموزرآ یتسود و  قح  تسا  نم  يارب  شهاگرد ، هب  ما  هطـساو  ،و  ادخ يوس  هب  نم  ۀلیـسو  ییوت  ، تنت

همه ، ما هدرک  تساوخرد  هچنآ  هب  ، یبایماک اب  متیعقوم  نیا  زا  نم  ندنادرگزاب  و  مناتـساد ، نیا  رب  نداتـسیا  رد  ، شاب نم  عیفـش  ّلج  و 
،و رترب یبدا  ،و  رایـسب یلمع  ،و  كاپ یلد  ،و  رادیاپ یتّزع  ،و  زاتمم يدرخ  ،و  لماک یلقع  نک  مبیـصن  ایادـخ  ، وا ناوت  ینابرهم و  هب  ار 

.نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  تا  ینابرهم  هب  ، نم نایز  هب  هن  هد  رارق  نم  دوس  هبا  همه ر 

[ مالسلا مهیلع  همئا  عادو  ترایز  : مجنپ بلطم  ]

رکذ دوخ  لحم  رد  هک  نانچ  ، ترایز بادآ  هلمج  زا  هک  نادـب.دنوش  یم  عادو  نآ  هب  ناماما  زا  کی  ره  ، عادو ترایز  رکذ  رد  : مجنپ
زا هک  یعاد  ترایز و  هب  مه  نآ  ، راوگرزب نآ  رهـش  زا  نتفر  نوریب  تقو  هب  ، هدـش ترایز  هب  تبـسن  ، تسا هدـننک  تراـیز  عادو  ، دـش

تارایز باوبا  رد  فیرش  باتک  نیا  رد  ام  ،و  دوش یم  هدهاشم  تارایز  رثکا  رد  هک  نانچ  ، دشاب هدیسر  ناشیا 
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هب ، میدومن افتکا  مالّـسلا  هیلع  ادهّـشلادّیس  ترـضح  عادو  رد  میدرک و  لـقن  یعاد  ناـشیا و  زا  کـی  ره  يارب  مالّـسلا  مهیلع  ناـماما 
ترایز نیا  مینک  یم  رکذ  اجنیا  رد  تروص  ره  هب  ،و  دش رکذ  ترضح  نآ  رئاز  بادآ  زا  متسیب  بادآ  رد  هک  یعاد  ترایز و  نامه 

زا سپ  هّللا  همحر  سوواـط  نبا  دّیـس  هدرک و  لـقن  ریبـک  رازم  باـتک  ، عادو باـب  رد  ار  نآ  ، يدهـشملا نب  دـمحم  خیـش  هک  ار  عادو 
ینک و عادو  یتساوخ  یتقو  : هدومرف دّیـس  ، مینک یم  لقن  « رئازلا حابـصم   » باتک زا  ار  نآ  ام  ،و  تسا هدروآ  هروکذـم  ۀـعماج  تراـیز 

: وگب ، یشاب هک  هفّرشم  دهاشم  يا  کی  ره  رد  هتبلا  ، يدرگرب

امـش رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  و  ینابـصع ، هدمآ و  وتـس  هب  هن  هدننک  عادو  ملاس  ، تلاسر ندعم  ،و  تّوبن تیب  لها  يا  امـش  رب  مالس 
ضوع هن  ،و  تسامش زا  فرحنم  هن  ،و  امـش زا  نادرگور  هن  هک  یتسود  مالـس  ، تسا راوگرزب  هدوتـس و  ، ادخ هک  یتسرد  هب  ، تیب لها 

هب ندـمآ  ،و  ناتروبق تراـیز  رخآ  ار  تراـیز  نیا  ادـخ  ، امـش برق  هب  تبغر  یب  هن  ،و  امـش رب  یـسک  ةزادـنا  شیپ  هن  ،و  امـش ةدـننک 
نم زا  ار  امـش  ،و  دـیامن دراو  امـش  ضوح  هب  ،و  دـنک روشحم  امـش  هورگ  رد  ارم  ادـخ  ،و  امـش رب  مالـس  ، دـهدن رارق  ناتیاههاگترایز 

،و دـیامرف میاورنامرف  امـش  مایا  رد  ارم  ،و  دـنک ما  هدـنز  امـش  تشگزاب  رد  ،و  دـهدب نم  هب  امـش  تلود  رد  ینّکمت  ،و  دزاـس دونـشخ 
یتسود هب  ،و  دریگب هدیدان  ار  مشزغل  امـش  تبحم  هب  ،و  دزرمایب ار  مناهانگ  امـش  تعافـش  هب  ،و  دنک ینادردق  امـش  يارب  ار  مشـشوک 

دنادرگزاب هک  یناسک  زا  دهد  مرارق  ،و  دنک مزیزع  امـش  تیادـه  هب  ،و  دـیامن مرختفم  امـش  تعاط  هب  ،و  دـنادرگ دـنلب  ار  مماقم  امش 
هب ددرگزاب  هک  یعضو  نیرترب  هب  ، شتیافک لضف و  ادخ و  يدونشخ  هب  هدیـسر  ،و  رگناوت تیفاع  اب  دنم  هرهب  ملاس  بایماک  راگتـسر 
مه زاب  تشگزاب و  سپس  ، ار مرح  نیا  هب  تشگزاب  دنک  مبیصن  ادخ  ،و  امـش نایعیـش  ناقـشاع و  نارادتـسود و  نارئاز و  زا  یکی  ، نآ

.كاپ لالح  ةدرتسگ  يزور  نیتورف و  ،و  اوقت نامیا و  هناقداص و  ّتین  هب  مراگدرورپ  هتشاد  ما  یقاب  ات  تشگزاب 
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شزرمآ و نادرگ  بجاو  نم  يارب  ،و  ناشیا رب  دورد  ،و  ناشیا رکذ  ناـشیا و  زا  نم  تراـیز  نیرخآ  ار  تراـیز  نیا  هدـم  رارق  ایادـخ 
بجاو ناشیا و  قح  هب  ناهاگآ  نآ  ، يدومن بجاو  تیایلوا  يارب  هک  ناـنچ  تباـجا  نسح  ناـمیا و  رون و  ،و  تکرب ریخ و  تمحر و 

لام و مدوخ و  مردام و  ردـپ و  ، ناشیا يوس  هب  وت و  هب  ناگدـننک  بّرقت  ،و  ناشیا ترایز  رد  ناقاتـشم  ،و  ناـنآ تعاـط  ناگدـنرامش 
دزن ،و  دـینک مدراو  ناتتعافــش  رد  ،و  دـینادرگ ناـتدوخ  بزح  زا  ،و  دـیهد رارق  ناـتیاه  هشیدـنا  هـلمج  زا  ارم  ، امــش يادـف  منادــناخ 

ّتیحت و ، ناسرب ناشداسجا  حاورا و  رب  نم  بناج  زا  ،و  تسرف دورد  دّـمحم  نادـناخ  دّـمحم و  رب  ایادـخ.دییامن  مدای  ناـتراگدرورپ 
.داب امش  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  مالس و  ،و  رایسب دورد 

[ تجاح هعقر  : مشش بلطم  ]

زا ای  ، دـشاب یلاعت  يادـخ  يوس  هب  یتجاح  ار  وت  هاگره  ، هدـش تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  « رئازلا هفحت  » باـتک رد  : مشش
: سیونب يذغاک  رد  یشاب  ناسرت  كانمیب و  يرما 

،و تهاگشیپ هب  اهمان  نیرت  بوبحم  اب  منک  یم  ور  وت  يوس  هب  ایادخ  ، تسا یگشیمه  شا  ینابرهم  رایـسب و  شتمحر  هک  ادخ  مان  هب 
،و همطاف یلع و  دّـمحم و  هب  ، يدرک بجاو  تدوخ  رب  ار  شّقح  هک  یـسک  هب  ، میوج یم  لّسوت  بّرقت و  ،و  تدزن رد  اهنآ  نیرتگرزب 
یلع و نب  دّمحم  ،و  یـسوم نب  یلع  ،و  رفعج نب  یـسوم  دّمحم و  نب  رفعج  یلع و  نب  دّـمحم  نیـسحلا و  نب  یلع  نیـسح و  نسح و 

اذک ياج  هب.نانچ  نینچ و  میارب  نک  تیافک  ، داب ناشیا  ۀمه  رب  ادخ  ياهدورد  هک  رظتنم  تّجح  ،و  یلع نب  نسح  دّـمحم و  نب  یلع 
سپس ، ینک یم  رکذ  ار  دوخ  تجاح  اذک  و 
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رد یـشیاشگ  يدوز  هب  یلاعت  قح  هک  ، زادـنیب یهاچ  ای  ، يراج بآ  ناـیم  رد  ،و  راذـگب لـگ  زا  يا  هّکت  ناـیم  رد  نک و  اـت  ار  ذـغاک 
.دنک یم  تمارک  تلگشم 

[ هجرف هللا  لجع  نامز  ماما  تبیغ  رد  اعد  : متفه بلطم  ]

،و دومرف الما  ماّمه  نب  دمحم  یلع  وبا  هب  هیلع  هّللا  تاولص  رصع  ماما  لوا  بیان  ورمع  وبا  خیـش  هک  هدش  تیاور  ربتعم  دنـس  هب  : متفه
،و هعمج رـصع  زامن  زا  دعب  دراو  ياهاعد  رکذ  زا  سپ  ، عوبـسالا لامج  ) باتک رد  سوواط  نبا  دّیـس.دناوخب  ار  نآ  هک  درک  رما  وا  هب 

نیا ندناوخ  هکنیا  زا  زیهرپب  سپ  ، دشاب يرذع  میدرک  رکذ  هچنآ  مامت  زا  ، وت يارب  رگا  : هتفگ هدرک و  رکذ  ار  اعد  نیا  ، هریبک تاولص 
نآ هب  سپ  ، هتخاس زاتمم  نآ  هب  ار  ام  هک  میناد  یم  « هلالج لج  » ادـخ لضف  زا  ار  اـعد  نیا  نتـشاد  اـم  هک  یتسد  هب  ، يراذـگاو ار  اـعد 

: تسا نیا  اعد  و.نک  دامتعا 

ار تربمایپ  رگا  ، ناسانشب نم  هب  ار  تربمایپ  ایادخ  ، مسانشن ار  تربمایپ  ، یناسانـشن نم  هب  ار  دوخ  رگا  ، ناسانـشب نم  هب  ار  دوخ  ایادخ 
ارم ایادخ.موش  هارمگ  منید  زا  ، یناسانشن نم  هب  ار  تتّجح  رگا  ، ناسانشب نم  هب  ار  تتّجح  ایادخ  ، مسانشن ار  تتّجح  ، یناسانشن نم  هب 
رب ار  شتعاط  هک  یـسک  تیالو  هب  هک  نانچ  ایادخ.نکم  فرحنم  ، يدومن تیادـه  هکنیا  زا  سپ  ار  ملد  ،و  ناریمن ّتیلهاج  گرم  هب 

نانمؤم ریما  ترما  نایلاو  يرادـمامز  اـت  ( شنادـناخ وا و  رب  وت  دورد  ) تربماـیپ زا  سپ  دوخ  رما  ناـیلاو  تیـالو  زا  ، يدرک بجاو  نم 
دورد ) يدهم مئاق  تّجح  نسح و  یلع و  دّمحم و  یلع و  یـسوم و  رفعج و  دّمحم و  یلع و  نیـسح و  نسح و  بلاط و  یبا  نب  یلع 

رد ،و  نک مرن  ترما  ّیلو  يارب  ار  ملد  ،و  ریگ راکب  منامرف  تحت  ،و  رادب تباث  تنید  رب  ارم  سپ  ایادـخ  ، مدرک لوبق  ( ناشیا همه  رب  وت 
تناگدـنب هدـید  زا  ار  وا  هکنآ  نک  مراوتـسا  ترما  ّیلو  تعاـط  رب  ،و  يدوـمزآ نآ  هب  ار  تناگدـنب  هـچنآ  زا  ، رادـب ملماـک  تمـالس 

وت ،و  دشک یم  راظتنا  ار  وت  نامرف  ،و  دش ناهنپ  تناگدیرفآ  زا  وت  نذا  هب  ،و  یتشاد هدیشوپ 
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،و شتموکح نتخاس  راکشآ  يارب  وا  هب  نداد  هزاجا  رد  تسا  نآ  رد  ترما  ّیلو  راک  حالص  هک  یماگنه  نآ  هب  یمیلعت  نودب  ياناد 
ریخأـت هـب  هـک  يزیچ  نداـتفا  شیپ  مشاـب  هتـشادن  تـسود  اـت  ، نادرگ ابیکـش  تـقیقح  نـیا  رب  ارم  سپ  ، شتبیغ ةدرپ  ندوـمن  فرطرب 

هچنآ رد  يواـکجنک  هن  ،و  یتخاـس ناـهنپ  هک  يزیچ  ندومن  راکـشآ  هن  ،و  یتخادـنا شیپ  هک  يزیچ  نتخادـنا  ریخأـت  هب  ،و  یتخادـنا
هکنآ لاح  ،و  دـنک یمن  روهظ  رما  یلو  هدـش  هچ  و  هنوگچ ، ،و  هچ يارب  : میوگب هن  ،و  تریبدـت رد  منک  عازن  وت  اب  هن  ،و  يدرک ناـمتک 

نم هب  رمالا  ذفان  راکـشآ و  ار  ترما  ّیلو  مهاوخ  یم  وت  زا  ایادخ  ، وت هب  ار  مروما  ۀمه  منک  یم  راذگاو  نم  ،و  هدـش رپ  متـس  زا  نیمز 
تبسن ار  شهاوخ  نیا  ، تّوق لوح و  ّتیـشم و  ۀجح ت و  ،و  ناهرب تردق و  تنطلـس و  تسوت  يارب  اهنت  مناد  یم  هکنیا  اب  ، ینایامنب

، یهارمگ زا  رگتیادـه  ، تلـالد نشور  ، راـتفگ ناـیامن  ، منیبـب ار  ( وا رب  وـت  دورد  ) ترما ّیلو  اـت  هد ، ماـجنا  ناـمیا  لـها  ۀـمه  نم و  هـب 
هک هد  رارق  ینانآ  زا  ار  اـم  ،و  ار شراـک  ياـه  هیاـپ  نک  راوتـسا  ،و  ار شرادـید  مراـگدرورپ  يا  اـمرف  راکـشآ  ، یناداـن زا  شخباـفش 

ایادـخ ، نادرگ روشحم  شهورگ  رد  ،و  ناریمب شنییآ  رب  ،و  راـمگب شتمدـخ  هب  ار  اـم  ،و  دوش نشور  شترـضح  رادـید  هب  شمـشچ 
شیور شیپ  زا  راد  هاگن  ار  وا  ،و  يداد تروص  يدیرورپ و  يدروآ و  دیدپ  يدیرفآ و  يدرک و  قلخ  هچنآ  ۀـمه  ّرـش  زا  هد  شهانپ 

نآ هب  ار  هک  ره  ددرگ  یمن  هابت  هک  شیوخ  يرادـهاگن  هب  ، شیاپ ریز  رـس و  يـالاب  شپچ و  تسار و  فرط  زا  ،و  شرـس تشپ  زا  و 
رب ،و  نک ینالوط  ار  شرمع  ایادخ  داب ،) دورد  شنادناخ  وا و  رب  ) ار تلوسر  نیـشناج  لوسر و  وا  دوجو  رد  نک  ظفح  ،و  يراد هاگن 

تتمارک رد  ،و  هد شا  يرا  یتساوخ  وا  زا  ار  شتیاعر  ،و  يداد شا  یتسرپرس  هچنآ  رب  ،و  يازفیب شا  یگدنز 
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دونـشخ و ،و  بیع یب  هزیکاپ و  راگزیهرپ و  كاپ و  ،و  هتفایهر هدنیاپ و  هدـش و  تیادـه  رگتیادـه و  وا  هک  یتسرد  هب  ،و  يازفیب وا  رب 
ار شدای  شربخ و  ندش  عطق  ،و  شتبیغ نامز  لوط  رطاخ  هب  ، ریگم ام  زا  ار  نیقی  ایادخ  ، تساشوک راذگساپس و  ابیکش و  هدیدنـسپ و 
رب دورد  ،و  شدوجو هب  اعد  ،و  شروهظ رد  نیقی  يدنمورین  شترضح و  هب  نامیا  شراظتنا و  ندیشک  نینچمه  ،و  راپسم یـشومارف  هب 

تمایق رد  نامنیقی  دـننامه  عوضوم  نیا  رد  ناـمنیقی  ،و  دـنکن نامدـیماان  شماـیق  زا  وا  تبیغ  لوط  هک  ییاـج  اـت  ربم  اـم  داـی  زا  ار  وا 
يربب ات  ، زاس دنمورین  وا  هب  نامیا  رب  ار  ام  ياهلد  سپ  ، دـشاب هدروآ  تنآرق  یحو و  زا  هچنآ  و  (، شنادـناخ وا و  رب  وت  دورد  ) تربمایپ

،و امرف راوتسا  شا  يوریپ  رب  ،و  نک دنمورین  وا  تعاط  رب  ار  ام  ،و  رت هنایم  هار  ،و  رتگرزب هارگرزب  ،و  تیاده ریـسم  رد  وا  تسد  هب  ار  ام 
ماگنه رد  هن  یگدـنز و  رد  ار  قیاقح  نیا  ،و  دندونـشخ شترـضح  راک  هب  هک  یناسک  ،و  وا ناراـی  نارواـی و  هورگ و  رد  هد  ناـمرارق 

نارگبیذـکت ،و  ناراددـیدرت نانکـش و  نامیپ  ناگدـننک و  کش  زا  ،و  میـشاب قیاقح  نیا  رب  ام  یناریمب و  ار  اـم  اـت  ، ریگم اـم  زا  گرم 
،و امن راوخ  ار  شا  هدننکراذگاو  ،و  هد يرای  ار  شرای  ،و  نک شدییأت  دوخ  يرای  هب  ،و  نک باتـش  شرما  شیاشگ  رد  ایادخ.میـشابن 
،و ناریمب وا  ۀلیسو  هب  ار  متس  ،و  نک راکشآ  وا  رب  ار  قح  ،و  دنک بیذکت  ار  وا  ،و  دزادنا ینمـشد  حرط  وا  اب  هک  ار  هکره  نک  كاله 
هب وا  تسد  هب  ار  رفک  ناشکندرگ  ،و  نک زبسرـس  هدـنز و  وا  ار  تیاهروشک  ،و  هد ییاهر  يراوخ  زا  وا  هلیـسو  هب  ار  تنمؤم  ناگدـنب 
نک دوبان  وا  تردـق  هب  ،و  نک راوخ  وا  ۀلیـسو  هب  ار  نارفاک  ناراّبج و  ،و  نکـش مهرد  وا  هب  ار  یهارمگ  ياه  هدرکرـس  ،و  ناسرب لتق 

ار نانید  یب  نافلاخم و  ۀمه  نانکش و  نامیپ  ،و  ناقفانم
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یقاـب و  ار ، يدـحا  ناـنآ  زا  يراذـگن  اـت  ، شیاـههوک اـهیراومه و  ،و  شیاـهایرد اهیکـشخ و  رد  ، شیاـهبرغم نیمز و  ياهقرـشم  رد 
افـش ار  تناگدـنب  ياه  هنیـس  ، نانآ زا  نتفرگ  ماقتنا  اب  ،و  نک كاـپ  ناـکاپان  نیا  زا  ار  تیاـهروشک  ، ار يراـثآ  ناـنآ  يارب  يراذـگن 

زا ،و  هدـش لیدـبت  رگید  نوناـق  هب  ، تنوناـق زا  هچنآ  نک  حالـصا  وا  هب  ،و  هدـش هنهک  تنید  زا  هچنآ  ، نک هزاـت  وا  ۀلیـسو  هـب  ،و  شخب
،و یجک چیه  نآ  رد  دـشابن  هک  بیع  یب  هزات و  توارط و  اب  ، ددرگزاب وا  تسد  هب  ،و  وا دوجو  هب  وت  نید  ات  ، هتـشگ نوگرگد  تنییآ 
،و يدیزگرب دوخ  يارب  هک  يا  هدنب  تسوت  ةدنب  وا  هچ  ، ار نارفاک  شتآ  ، ینک شوماخ  شا  يرگداد  هب  ات  ، تعدب چـیه  نآ  هارمه  هن 

اهناـهن رب  ،و  يدرک شیاّربم  بویع  زا  ،و  یتشاد شهاـگن  ناـهانگ  زا  ،و  يدومن شراـیتخا  تشناد  اـب  و  يدیدنـسپ ، تنید  يارب  ار  وا 
رب وا و  رب  تسرف  دورد  ایادـخ.يدومرف  شفیظن  ، یکاـپان زا  ،و  یتخاـس شکاـپ  يدـیلپ  زا  ،و  يداد تمعن  وا  هب  ،و  يدومرف شهاـگآ 
ام زا  ار  اه  هتساوخ  نیا  ،و  ناسرب دننک  یم  وزرآ  هچنآ  ره  ، ناشیاهوزرآ هب  ار  نانآ  ،و  شبیجن نایعیش  رب  ،و  كاپ ناماما  نآ  شناردپ 
وت هب  ایادخ.مییوجن  ار  وت  رطاخ  زج  ،و  میهاوخن ار  وت  ریغ  هآ  اب  ات  ، یبلط ترهـش  ییامندوخ و  ههبـش و  کش و  ره  زا  ، نادرگ صلاخ 
هب تشپ  ،و  نامرـس رب  اه  هنتف  ندـمآ  دورف  ،و  نامدوجو هیلع  هنامز  یتخـس  و  نامماما ، تبیغ  ،و  ناربمایپ نادـقف  زا  ، مینک یم  تیاکش 
زا یـشیاشگ  هب  ، اشگب ام  زا  ار  اهیراتفرگ  نیا  ایادـخ  ، ناـمتارفن یمک  ،و  نامنانمـشد يرایـسب  ،و  ناـمنایز هب  نانمـشد  نداد  مه  تشپ 

شراکـشآ هک  یتلادـع  ياوشیپ  ،و  ییاـمرف شمأوت  تّزع  اـب  هک  دوـخ  يوـس  زا  یترـصن  ،و  یناـسرب دوز  ار  نآ  هک  شیوـخ  بناـج 
رد يرگداد  ندرک  راکشآ  يارب  تا  ّیلو  هب  ، میهاوخ یم  وت  زا  يادخ  ، نیمآ قح  ةدیتسرپ  يا  ، يزاس
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مهرد هکنآ  رگم  يراذگن  یقاب  مراگدرورپ  يا  ، متس يارب  ینوتس  ات  ، یهد هزاجا  تیاهروشک  رد  نانمـشد  نتـشک  ،و  تناگدنب نایم 
هن ،و  يزیرورف مه  رد  هکنآ  زج  يا  هیاپ  هن  ،و  ییامن شتـسس  رگم  ییورین  هن  ،و  ینادرگ دوباـن  هکنآ  زج  يا  هدـنام  یقاـب  هن  ،و  ینکش
زج یناولهپ  هن  ،و  يزاس نوگنرـس  هکنآ  زج  یمچرپ  هن  ،و  يزادـنا راـک  زا  هکنآ  زج  يا  هحلـسا  هن  ،و  ینک دـنک  هکنآ  زج  يا  هدـنّرب 
هب ار  نانآ  نزب  ،و  تا هدـنبوک  مهرد  گنـس  هب  ، نک ناشناراب  گنـس  ،و  یهد تسکـش  هکنآ  زج  يرگـشل  هن  ،و  یناسر لـتق  هب  هکنآ 
تا ّیلو  نانمشد  ،و  تنانمشد ،و  تنانمـشد نک  باذع  ،و  ینادرگ یمنزاب  راکدب  نامدرم  زا  ار  نآ  هک  تماقتنا  ،و  تا هدنرب  ریـشمش 

تتّجح ،و  تا ّیلو  نک  تیافک  ایادخ.تنامیا  اب  تناگدنب  تسد  تیلو و  تسد  هب  شنادـناخ ) وا و  رب  وت  دورد  ) تلوسر نانمـشد  و 
دب ياهـشدرگ  نادرگب  ،و  دزرو هلیح  وا  هب  هکره  اـب  نک  هلیح  ،و  دـنک وا  دـصق  هک  ره  گـنرین  زا  ،و  شنمـشد ساره  زا  ، نیمز رد  ار 

ناشیاهمدق ،و  زادنارد نانآ  ياهلد  رد  ار  وا  بعر  ،و  نک عطق  وا  زا  ار  اهنآ  ۀشیر  و  دنک ، دب  دـصق  وا  هب  هک  سکره  هیلع  ار  راگزور 
تیاهروشک رد  ،و  زاس ناشیاوسر  تناگدنب  نایم  رد  ،و  نک تخس  نانآ  رب  ار  تباذع  و  ریگب ، ناهگان  اراکشآ و  ار  اهنآ  ،و  نازغلب ار 

ناشمزالم خزود  شتآ  اب  ،و  زادـنا ورف  ناـنآ  رب  ار  تباذـع  نیرتدـیدش  ،و  هد ناـشیاج  شتآ  رعق  رد  ،و  نادرگ ناـشراتفرگ  تنعل  هب 
يوریپ تاوهـش  زا  ،و  دـندرک هابت  ار  زامن  نانیا  هک  ، زاس ناشدراو  تشتآ  زوس  رد  ،و  نک رپ  شتآ  زا  ار  ناشناگدرم  ياـهروگ  ،و  اـمن

.دندرک ناریو  ار  تیاهروشک  ،و  دندیشک یهارمگ  هب  ار  تناگدنب  ،و  دندومن

وا ۀلیـسو  هب  ار  هدرم  ياهلد  ،و  دـشابن نآ  رد  یبش  هک  نایامنب  ام  هب  ار  شرون  هشیمه  ،و  نک هدـنز  ار  نآرق  تا  ّیلو  تسد  هب  ایادـخ 
دودـح ،و  دروآ درگ  قح  ۀـیاپ  رب  وا  تسد  هب  ار  هدـنکارپ  يارآ  ،و  شخب يدوـبهب  وا  هب  ار  هنیک  زا  هدـنکآ  ياـه  هنیـس  و  نک ، هدـنز 

ماکحا هدش و  لّطعم 
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يا ار  ام  هد  رارق  ،و  دوش افوکـش  هکنآ  زج  یتلادع  هن  ،و  ددرگ راکـشآ  هکنآ  زج  دنامن  اجب  یّقح  ات  ، رادـب اپ  رب  وا  هب  ار  هتـشاذگ  ورف 
ینانآ زا  ،و  شماکحا هب  ناگدنوش  میلست  لمع و  هب  نادونشخ  نامرف و  نارادربنامرف  تنطلـس و  ناگندهدورین  نارای و  زا  راگدرورپ 

رگا ار  هراـچ  یب  ،و  ینک یم  فرط  رب  ار  يراـتفرگ  هک  مراـگدرورپ  يا  وـت  ،و  دنـشاب هتـشادن  مدرم  میب  زا  يراـک  ناـهنپ  هب  زاـین  هک 
رد ، دوخ ۀـفیلخ  ار  وا  ،و  نک فرطرب  تا  ّیلو  زا  ار  يراـتفرگ  سپ  ، گرزب هودـنا  زا  یهد  یم  تاـجن  ،و  ینک یم  تباـجا  تدـناوخ 
زا و  (، ناشیا رب  دورد  ) دّمحم نادـناخ  اب  ناگدـشوردور  زا  ، هدـم رارق  ار  ام  ، ایادـخ.يا هدومن  دّـهعت  وا  يارب  هک  نانچ  ، هد رارق  تنیمز 
یم هاـنپ  وت  هب  روما  نیا  زا  نم  هک  (، ناـشیا رب  دورد  ) دّـمحم نادـناخ  رب  نازوت  هنیک  زا  و  (، ناـشیا رب  دورد  ) دّـمحم نادـناخ  نانمـشد 

بناج زا  ارم  ،و  تسرف دورد  دّـمحم  نادـناخ  دّـمحم و  رب  ایادـخ  ، ریگب مهانپ  رد  سپ  مهاوخ  یم  هانپ  وت  زا  ،و  هدـب مهانپ  سپ  ، مروآ
.نایناهج راگدرورپ  يا  نیمآ  ، هد رارق  تهاگرد  نابّرقم  زا  و  ترخآ ، ایند و  رد  ، نک راگتسر  ناشیا  ۀلیسو  هب  دوخ 

[ تباین هب  ترایز  بادآ  : متشه بلطم  ]

هیده ناوت  یم  ار  مالّسلا  مهیلع  يده  ۀمئا  ،و  ادخ لوسر  زا  کی  ره  ترایز  باوث  هک  نادب.تسا  تباین  هب  ترایز  بادآ  رد  : متـشه
ناشیا زا  تباین  هب  ناوت  یم  زین  ،و  درک هیده  ناوت  یم  نانمؤم  زا  کی  ره  حور  هب  نینچمه  ،و  دومن نانآ  زا  کی  ره  سّدـقم  حور  هب 
ترایز ار  امـش  ردپ  نم  : تشاد هضرع  مالّـسلا  هیلع  يداه  ترـضح  هب  یمرـص  دواد  : هدش لقن  ربتعم  دنـس  هب  هک  نانچ  ، دومن ترایز 

و.انث شیاتـس و  ام  بناج  زا  و  تسا ، یگرزب  باوث  شاداپ و  ، ادـخ بناج  زا  وت  يارب  : دومرف.مداد رارق  امـش  يارب  ار  شباوث  ،و  مدرک
ترضح يارب  هک  داتـسرف  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ریاح  هب  ار  یـصخش  مالّـسلا  هیلع  يداه  ترـضح  : هدش دراو  يرگید  ثیدح  رد 

هب نوچ  : هدش تیاور  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  مه.دنک  اعد  ترایز و 
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لوسر رـس  دزن  ،و  ناوخب زامن  تعکر  ود  ، يوش غراف  ترایز  لامعا  زا  يورب و  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  رّونم  دـقرم  ترایز 
: وگب تسیاب و  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ 

دیپس ناش و  هدرب  دازآ و  ، مرهش لها  یمامت  يوس  زا  مناکیدزن و  دنزرف و  رسمه و  ردام و  ردپ و  يوس  زا  ، ادخ ربمایپ  يا  وت  رب  مالس 
یهاوخ وگتسار  ، مداد مالس  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  هب  ، وت زا  تباین  هب  نم  هک  ییوگب  دوخ  رهـش  زا  سکره  هب  سپ.ناشهایـس  و 

زور کی  ای  ، دروآ یم  اجب  زامن  تعکر  ود  هک  يدرم  زا  : دندیسرپ نیرهاط  همئا  زا  یـضعب  زا  : هدش دراو  تایاور  زا  یـضعب  رد  و.دوب 
ترایز ار  مالّـسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  زا  یکی  ای  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ای  ، دروآ یم  اجب  هرمع  ّجـح و  ای  ، دراد یم  هزور 

لمع نآ  باوث  : دومرف ؟ تسه یباوث  وا  يارب  ایآ  ، دنک یم  هیده  دوخ  نمؤم  ردارب  ای  ، دوخ ردام  ردـپ و  يارب  ار  نآ  باوث  ،و  دـنک یم 
اب هک  یسک  : هدومرف بیذهت  باتک  رد  هرس  سّدق  یسوط  خیـش.دوش  مک  يزیچ  بیان  باوث  زا  هکنیا  نودب  ، دسر یم  صخـش  نآ  هب 

غراف ترایز  لمع  زا  : اه هخسن  زا  یـضعب  قفاوم  و  ،] دوش غراف  لسغ  زا  نوچ  ، دور یم  ترایز  هب  نموم  ردارب  تباین  هب  ، ترجا نتفرگ 
شاداپ ار  نالف  دنزرف  نالف  نآ  رطاخ  هب  سپ  ، یکگتفوک ، یگدیلوژ ، یگدنام یگتـسخ ، زا  : هدیـسر نم  هب  هچنآ  ایادخ  : دیوگب [ ددرگ

.نک تیانع  شاداپ  وا  بناج  زا  مندروآ  اجب  رد  مه  ارم  ،و  هد

فرط زا  هدننک  ترایز  وت  دزن  مدمآ  نالف ، دـنزرف  نالف  زا  مرورـس  يا  وت  رب  دورد  : دـیوگب ترایز  رخآ  رد  دـنک  ترایز  نوچ  سپ 
يرگید تباین  هب  ، دهاوخب یسک  نوچ  : هدومرف زین  ،و  دیامنب وا  يارب  دهاوخ  هک  ار  اعد  ره  سپ.نک  تعافش  ادخ  دزن  وا  يارب  سپ  ، وا
ترایز وا  بناج  زا  ات  ، هداتـسرف مناتـسرپرس  شناتـسرپرس و  بناج  هب  ، یگدنیامن هب  ارم  نالف  دنزرف  نالف  ایادخ  : دیوگب دـنک  ترایز 

.باسح يدب  زا  ریزگ  ،و  ناوارف شاداپ  دیما  هب  ، منک
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هب ،و  شیاهیدب يزیرورف  ،و  ناهانگ شزرمآ  تهج  رد  ، وت رب  نالیلد  نآ  ، شنارورـس ۀلیـسو  هب  ، دنک یم  هّجوت  تهاگرد  هب  وا  ایادـخ 
دورد ) ار شنارورـس  تعافـش  ،و  ریذپب وا  زا  ایادخ  (. ناشیا رب  ادخ  دورد  ) شماما هاگترایز  رانک  ، دیوج یم  لّسوت  وت  هب  ناشیا  ۀلیـسو 

یشاداپ نیرتهب  ، شا یتسود  یتسرد  ،و  شحیحـص رواب  ،و  شتّین یبوخ  نیا  رب  هد  شـشاداپ  ایادخ  ، نک لوبق  وا  ةرابرد  ( ناشیا رب  ادخ 
هچنآ رد  شراداو  یگتسیاش  هب  ،و  يدومن شکلام  ار  وا  هک  هچنآ  وا  يارب  شخب  موادت  ،و  ینک اطع  تنمؤم  تناگدنب  زا  یکی  هب  هک 
لـالح يزور  زا  ،و  شخب ییاـهر  شتآ  زا  ار  وا  ایادـخ  ، هدـم رارق  دتـسرف  یم  هک  يا  هدـنیامن  نیرخآ  ارم  ،و  يدومرف تمحرم  وا  هب 

شناتـسدریز لها و  لام و  نادـنزرف  رد  وا  هب  و  هدـب ، رارق  دّـمحم  نادـناخ  دّـمحم و  ياـقفر  زا  ار  وا  ،و  هد تعـسو  وا  رب  ، تا هزیکاـپ 
رب ار  وا  ،و  دـنکن ینامرفان  ار  وت  اـت  ، وش هدرپ  تیاـهینامرفان  وا و  ناـیم  ،و  تسرف دورد  دّـمحم  نادـناخ  دّـمحم و  رب  ایادـخ  ، هد تکرب 

هدـهاشم يا  هدومن  یهن  اج  ره  رد  ار  وا  ، ینیبن شدوقفم  يا  هداد  شنامرف  اج  رد  ات  ، ناسر يراـی  تیاـیلوا  تعاـط  شیوخ و  تعاـط 
نمؤم نانز  نادرم و  ۀمه  وا و  زا  ،و  هد رارق  شتمحر  دروم  و  دزرمایب ، ار  وا  ،و  تسرف دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  ایادخ.ییامنن 
يدـب تماـیق و  زور  تشحو  زا  ،و  ازج زور  ساره  زا  هد  شهاـنپ  تـسرف و  دورد  دّـمحم  نادـناخ  دّـمحم و  رب  ایادـخ.نک  تشذـگ 

،و تسرف دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  ایادـخ.ترخآ  ایند و  رد  يراوخ  ياههاگفقوت  زا  ،و  ربق تشحو  یکیرات و  هاگتـشگزاب و 
دشاب نیا  ( وا رب  دورد  ) ماما دزن  مهاگیاج  نیا  رد  شا  هفحت  ،و  هدب رارق  تشزرمآ  ما  هداتسیا  هک  ییاج  نیا  رد  ار  وا  ةزیاج 
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رد تسوت  دزن  هچنآ  و  یهد ، رارق  شا  هشوت  ار  اوقت  ،و  يرذگرد شیاطخ  زا  ،و  يریذپب ار  شرذـع  ،و  یـشوپب مشچ  شـشزغل  زا  هک 
ردپ و ار و  وا  ،و  ییامن شروشحم  ( شنادناخ وا و  رب  ادخ  دورد  ) دّمحم نادـناخ  دّـمحم و  هورگ  رد  ،و  ینادرگ ریخ  وا  يارب  شداعم 

وت رب  ناگدـنب  هک  یتسه  يا  هدـش  تساوخرد  نیرتگرزب  ،و  هدـش تبغر  تیوس  هب  هک  یتسه  یـسک  نیرتهب  وت  ، يزرمایب ار  شرداـم 
نادرم و ۀمه  وا و  ةزیاج  سپ  ، تسا یتمارک  يا  هدننک  ترایز  ره  يارب  ،و  تسا يا  هزیاج  یکیپ  ره  يارب  ایادخ  دـنیامن ، یم  دامتعا 

یم وت  زا  متـسه ، مناهانگ  هب  فرتعم  راکهنگ و  ، راـکاطخ ةدـنب  نم  ایادـخ و  ، هد رارق  تشهب  شزرمآ و  لاـح  نیا  رد  ار  نمؤم  ناـنز 
مورحم ارم  ّتلـضفت  مرک  تیاـطع و  ینوزف  زا  ، شاداـپ رجا و  نـیا  زا  سپ  هـک  ، دّـمحم نادـناخ  دّـمحم و  قـح  هـب  ، ادـخ يا  مهاوـخ 

هدنب ، نم ياوشیپ  يا  ، نم رورـس  يا  : دـیوگب درادرب و  نامـسآ  يوس  هب  هلبق  هب  ور  ار  اهتـسد  هتفر و  سّدـقم  حیرـض  دزن  هاگنآ.ینکن 
هب شلوسر و  ّلج و  ّزع و  يادـخ  هاگـشیپ  هب  ، لمع نیا  اب  ،و  هداتـسرف تهاگراب  ترایز  هب  یگدـنیامن  هب  ارم  ، نالف دـنزرف  نـالف  ، تا

ار نمؤم  ناـنز  نادرم و  ۀـمه  وا و  سپ  ، دراد دـیما  توبقع  زا  ،و  شتآ زا  ار  شا  يدازآ  لـمع  نیا  اـب  ،و  دـیوج یم  بّرقت  وـت  يوـس 
زج تسین  يدوبعم  ، میرک رابدرب  يادخ  زج  تسین  يدوبعم  ، ادـخ يا  ، ادـخ يا  ادـخ  يا  ، ادـخ يا  ، ادـخ يا  ، ادـخ يا  ، ادـخ يا  زرمایب 

،و هد رارق  دوخ  هدنیامن  ارم  هکنآ  ةرابرد  ار  میاعد  ،و  یتسرف دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  مهاوخ  یم  وت  زا  ، گرزب يالاو  يادخ 
.نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  ، تمرک دوج  هب  ، ینک تباجا  ما  هداوناخ  نادنزرف و  نارهاوخ و  ناردارب و  ۀمه 
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«[ تابودنملا تاولّصلا  هیعدألا و  یف   » تاحلاّصلا تایقابلا  ۀلاسر  همجرت  ]

[ همدقم ]

« بحتسم ياهزامن  اهاعد و  رد  تاحلاصلا  تایقاب  « ۀلاسر »

تسا یگشیمه  شا  ینابرهم  رایسب و  شتمحر  هک  ادخ  مان  هب 

رد ار  وا  هک  یـسک  دوجو  رب  مالـس  دورد و  ،و  دومن قیوشت  اعد  بناج  هب  ار  شناگدـنب  ،و  تشارفارب ار  نامـسآ  هک  ار  ادـخ  شیاتس 
.نانیشناج متاخ  نانآ  مئاق  رب  هژیو  هب  یکیرات  ياهغارچ  ، شکاپ نادناخ  رب  ،و  ناربمایپ متاخ  دّمحم  ینعی  ، تشاد مّدقم  ندیزگرب 

رب لمتـشم  ، تسا يا  هعومجم  نیا  هک  یمقلا  اضر  دّـمحم  نب  ساّبع  ، هلا هاـگرد  رّـصقم  ،و  هایـسور راـکهنگ  نیا  : دـیوگ نینچ  دـعب  و 
هانپ يارب  هک  ییاهاعد  ] زارحا تاذوع و  زا  يا  هراپ  ،و  هدمآ تایاور  رد  هک  اهزامن  زا  یـضعب  رکذ  ،و  زور هنابـش  لامعا  زا  يرـصتخم 

بادآ زا  يا  هدـیکچ  ،و  تاـیآ اـه و  هروس  زا  یـضعب  ّصاوخ  ،و  هاـتوک ياـهاعد  ،و  راـکذا و  [، دوـش یم  هدـناوخ  تارطخ  زا  نتـسج 
مدیمان ار  نآ  ، دوش رتمامت  شعفن  لماک و  تهج  ره  زا  فیرـش  باتک  نیا  ،و  ددرگ همیمـض  « حیتافم » هب ات  ، مدرک عمج  ار  اهنآ  ، تاوما

« تابودنملا تاولّصلا  هّیعدالا و  یف  تاحلاّصلا  تایقابلا   » هب

[. 46، فهک ] .تسا رتهب  وزرآ  شاداپ و  تهج  زا  ، تراگدرورپ دزن  [ هتسیاش رادیاپ و  ياهراک  ] تاحلاص تایقاب  : دومرف یلاعت  يادخ 
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: متخاس ّبترم  همتاخ  کی  باب و  شش  رب  ار  نآ  و 

.زور بش و  لامعا  زا  يرصتخم  نایب  رد  : لّوا باب 

.ّبحتسم ياهزامن  زا  یضعب  رکذ  رد  : مود باب 

.هریغ بت و  ندب و  ياضعا  یتحاران  صقن و  اه و  يرامیب  اهدرد و  هب  طوبرم  تاذوع  اهاعد و  نایب  رد  : موس باب 

.هدش باختنا  یفاک  فیرش  باتک  زا  هک  ییاهاعد  نایب  رد  : مراهچ باب 

»و تاوعّدلا جهم  » باتک زا  هک  ، هاتوک ياهاعد  ]و  زیهرپ تشادهگن و  ياعد  يانعم  هب  زرح  عمج  ] زارحا زا  یـضعب  رکذ  رد  : مجنپ باب 
.هدش هتفرگ  « ینبتجم » باتک

.هقّرفتم بلاطم  اهاعد و  زا  یخرب  رکذ  ،و  تایآ اه و  هروس  زا  یضعب  ّصاوخ  رکذ  رد  : مشش باب 

.تاوما ماکحا  زا  یلمجم  رصتخم و  رد  : همتاخ

بلط ،و  اعد زا  ار  یـصاع  راکهنگ  نیا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  نایعیـش  نمؤم و  ناردارب  هک  قداص  دیما  قثاو و  ياجر 
.دنیامرفن شومارف  تامم  زا  سپ  ،و  تایح لاح  رد  ترفغم 

تسا لصف  دنچ  رب  لمتشم  هک  زور  بش و  لامعا  زا  يرصتخم  نایب  رد  : لوا باب 

باتفآ عولط  ات  رجف  عولط  نیب  ام  هب  طوبرم  لامعا  : لوا لصف 

هراشا

تیب لها  زا  يرایـسب  رابخا  ،و  تسا [ دیـشروخ عولط  قداص و  رجف  عولط  نیب  نامز  ] نیعولطلا نیب  فیرـش  تاقوا  ۀـلمج  زا  هک  نادـب 
هب ریبعت  تقو  نیا  زا  ، رابخا یخرب  رد  ،و  هدش دراو  نآ  رد  حـیبست  رکذ و  ،و  تدابع رب  قیوشت  ،و  تقو نیا  تلیـضف  رد  مالّـسلا  مهیلع 

تقو ود  رد  ار ، شیوخ  ياهرگشل  هدش  هدنار  سیلبا  : هدش تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ترـضح  زا  هک  نانچ  ، هدش تلفغ  تعاس 
سیلبا و ّرـش  زا  ،و  دـینک داـی  رایــسب  ار  ادـخ  ، تعاـس ود  نـیا  رد  سپ  ، نآ عوـلط  ناـمز  ،و  باـتفآ بورغ  تـقو  : دزاـس یم  هدـنکارپ 

، دیروآرد ادخ  هانپ  هب  ار  دوخ  ناکدوک  تعاس  ود  نیا  رد  ،و  دییوجب هانپ  ادخ  هب  ، شرگشل
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تیاور مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ترـضح  زا.تسا  هورکم  تقو  ود  نیا  رد  باوـخ  هـک  نادـب  و.تـسا  تـلفغ  تعاـس  ، تعاـس ود  نآ  اریز 
هک یتسرد  هب  ،و  دـنک یم  نوگرگد  درز و  ار  راسخر  گـنر  ،و  تسا يزور  عناـم  موش و  تسا  یباوخ  حبـص  تقو  رد  باوخ  : هدـش

خیـش دـیزیهرپب  تقو  نیا  رد  ندـیباوخ  زا  نیاربانب  ، دـنک یم  تمـسق  باتفآ  عولط  ات  ، رجف عولط  نیب  اـم  رد  ار  اـه  يزور  یلاـعت  قح 
.دوش هدناوخ  قداص  رجف  عولط  تقو  رد  هک  تسا  هدرک  لقن  « حابصم » باتک رد  ار  اعد  نیا  یسوط 

یم نایاپ  هب  هتـسیاش  ياهراک  وت  تمعن  هب  ایادخ  ، شخب ینوزف  امرب  ،و  تسرف دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  سپ  ، ییام روای  وت  ایادـخ 
زا ادخ  هب  ما  هدنهانپ  ، شتآ زا  ادـخ  هب  ما  هدـنهانپ  ، ناسر نایاپ  هب  ام  يارب  ار  اهنآ  ،و  تسرف دورد  دّـمحم  لآ  دّـمحم و  رب  سپ  ، دـسر

دّمحم و رب  ، منیب یم  هک  ییاج  زا  نآ  ةدنروآ  نوریب  ،و  منیب یمن  هک  ییاج  زا  هدیپس  ةدنفاکـش  يا  شتآ  زا  ادخ  هب  ما  هدـنهانپ  ، شتآ
یم هبترم  هد  هاگآ  ، یبایماک ار  شنایاپ  ،و  يراگتـسر ار  شا  هنایم  ،و  یگتـسیاش ار  زور  نیا  زاـغآ  هد  رارق  ،و  تسرف دورد  شنادـناخ 

زا اهنت  ایند  ای  نید  رد  لماک  تمالـس  اـی  تمعن  زا  ، دـسر یم  نم  هب  ناـمد  هدـیپس  هچره  هک  مریگ  یم  هاوگ  ار  وت  نم  ایادـخ  ییوگ 
زا رتـالاب  و  يوـش ، دونـشخ  اـت  ، نآ رب  ساپـس  تـسا  نـم  رب  شیاتـس و  ار  وـت  ، تـسین یکیرـش  وـت  يارب  يا و  هناـگی  ، تسوـت بناـج 

اهنت شیاتس  تسا و  هّزنم  كاپ و  ادخ  رکذ  اهنآ  نیرتهب  ،و  تسا رایسب  دش  رکذ  هچنآ  زا  ریغ  ، تقو نیا  رب  دراو  ياهرکذ  و.يدونشخ 
زین هدـش و  ریبعت  « تاحلاص تاـیقاب  » هب نآ  زا  هک  تسا.تسا  یفـصو  ره  زا  رت  گرزب  ادـخ  تسین و  وا  زج  ییادـخ  تسازـس و  ار  وا 

،و دنک یم  هدنز  ، تسوا نآ  زا  شیاتـس  ییاورنامرف و  ، درادـن یکیرـش  تسا و  هناگی  ، تسین ادـخ  زج  يدوبعم  : تساعد نیا  ندـناوخ 
نوچ.تساناوت زیچ  ره  رب  وا  ،و  تسوا تسد  هب  اهنت  ریخ  ، دریم یمن  هک  تسا  يادنز  وا  ،و  دنک یم  هدـنز  دـناریم و  یم  دـناریم و  یم 

ناذا يادن 
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تیاعد و ياهگناب  و  تیاـهزامن ، ندیـسر  ،و  تبـش نتفر  ،و  تزور ندـمآ  هب  مهاوخ  یم  وت  زا  ایادـخ  ییوگ : یم  يدینـش  ار  حـبص 
.هدنشخب ریذپ و  هبوت  ییوت  هک  يریذپب  ار  ما  هبوت  ،و  یتسرف دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  هکنیا  ، تناگتشرف حیبست 

[ ءالخلا تیب  بادآ  ]

زا يا  هراپ  ،و  تسا رایـسب  نآ  بادآ  ،و  نک ادـتبا  نآ  هب  سپ  ، يدـنمزاین ءالخلا  تیب  هب  نتفر  هب  یلو  ، ینک ور  زامن  هب  یتساوخ  نوچ 
: ییوگب يرادب و  مّدقم  ندش  دراو  تقو  ار  پچ  ياپ  هک  تسا  نیا  راصتخا  روط  هب  نآ 

.هدش هدنار  ناطیش  ، هدولآ ، كاپان ، دیلپ زا  ادخ  هب  مرب  یم  هانپ  ، ادخ ۀلیسو  هب  ادخ و  مان  هب 

ةدـننیب زا  تروع  ندـناشوپ  ، تالاح مامت  رد  هکلب  ، لاح نیا  رد  بجاو  ،و  ییوگ یم  ادـخ  مان  هب  يداد  رارق  وس  کـی  هب  ساـبل  نوچ 
تجاـح ياـضق  لاـح  رد  تسا  ّبحتـسم  ،و  دـشاب یم  مارح  نتـسشن  هلبق  هـب  تـشپ  ،و  هـلبق فرط  هـب  لاـح  نـیا  رد  و.تـسا  مرتـحم 

.نک جراخ  كاپان  ، نم زا  ار  نآ  ، لماک تمالس  رد  ،و  ناروخب نم  هب  كاپ  ياذغ  لماک  یتسردنت  رد  ادخ  : ییوگب

، ینک ریهطت  لوب  زا  یتساوخ  نوچ  راد  مرانکرب  مارح  زا  ،و  امرف ما  يزور  لالح  ایادخ  وگب  داتفا  تهاگن.دـش  عفد  وت  زا  هچنآ  رب  هک 
كاپان ار  نآ  ،و  داد رارق  هدننک  كاپ  ار  بآ  هک  ار  يادـخ  شیاتـس  یناوخ  یم  ار  بآ  تیؤر  ياعد  سپـس  ، ییامن یم  ءاربتـسا  لوا 

ار متروع  ،و  نادرگ فیفع  ار  نآ  ،و  رادـهاگن هاـنگ  زا  ار  ما  یـسنج  وضع  ایادـخ  ، ییوـگ یم  لوـب  زا  تراـهط  تقو  رد  دـنادرگن و 
شیاتس : ییوگ یم  یـشک و  یم  دوخ  مکـش  رب  ار  تسار  تسد  ، یتساخرب دوخ  ياج  زا  نوچ  و.نک  مارح  نم  رب  ار  شتآ  ،و  ناشوپب

مّدقم اب  هاگ  نآ.تشاد  متمالس  هب  الب  زا  ،و  دومن اراوگ  نم  رب  ار  ما  یندیشون  كاروخ و  ،و  تخاس رود  نم  زا  ار  رازآ  هک  ، ار يادخ 
تسار ياپ  ندومن 
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رد ار  نآ  يورین  و  دناسانش ، نم  هب  ار  اذغ  تّذل  هک  ، ار يادخ  شیاتس  یناوخ : یم  ار  اعد  نیا  ،و  ییآ یم  نوریب  اجنا  زا  پچ  ياپ  رب 
ار نآ  ندیجنـس  ناوـت  نارگ  شجنـس  ، یتـمعن هچ  هک  هو  ، یتـمعن هچ  هـک  هو  ، درک نوریب  نـم  زا  ار  شرازآ  ،و  تشاذـگ یقاـب  مرکیپ 

.درادن

[ وضو بادآ  ]

و دـنک ، یم  داـیز  ار  هظفاـح  يورین  ،و  فرطرب ار  مغلب  ،و  هزیکاـپ ار  ناـهد  هک  ، نک زاـغآ  كاوسم  اـب  ، يریگب وـضو  یتـساوخ  نوـچ 
كاوسم نودـب  زاـمن  تعکر  داـتفه  زا  رتـهب  ، كاوسم اـب  زاـمن  تعکر  ود  ،و  تسا یلاـعت  قح  يدونـشخ  تانـسح و  ینوزف  بجوـم 

ار بآ  فرظ  ،و  ینیـشنب هلبق  فرط  هب  نتفرگ  وضو  تقو  تسا  راوازـس  و.دـنک  یم  تیافک  زین  تشگنا.دـشابن  كاوسم  رگا  ،و  تسا
: یناوخب ار  اعد  نیا  ، داتفا بآ  هب  تهاگن  نوچ  ،و  يراذگ دوخ  تسار  بناج  رد 

بآ فرظ  لخاد  هکنآ  زا  شیپ  ار  دوخ  تسد  سپ.دـینادرگن  كاپان  ار  نآ  ،و  داد رارق  هدـننک  كاـپ  ار  بآ  هک  ار  يادـخ  شیاـتس 
،و ناگدـننک هبوت  زا  ارم  ایادـخ  ، ادـخ تاذ  هب  ،و  ادـخ ماـن  هب  : ییوگیم بآ  فرظ  رد  تسد  ندرک  دراو  ماـگنه  هب  ،و  ییوش یم  ینک 
هک يزور  ایادـخ  : ییوـگ یم  ینک و  یم  [ ندـنادرگ ناـهد  رد  بآ  ] هضمـضم ، بآ فـک  هس  هـب  راـب  هـس  سپ.هد  رارق  ناـبلط  یکاـپ 

ایادخ : ییوگ یم  ینک و  یم  قاشنتـسا  راب  هس  سپ.نک  ایوگ  تاذ  هب  ار  منابز  ،و  امرف نیقلت  نم  هب  ار  مکحم  لیلد  منک  یم  تتاقالم 
: ییوگ یم  تروص  نتسش  زاغآ  رد  و.دیوبب  ار  نآ  رطع  میسن و  وب و  هک  هد  مرارق  یناسک  زا  ،و  نکم مارح  نم  رب  ار  تشهب  يوب 

.ددرگ یم  دیپس  اه  هرهچ  هک  يزور  ، نکم هایس  ار  ما  هرهچ  ،و  دوش یم  هایس  اه  هرهچ  هک  يزور  ، نک دیپس  ار  ما  هرهچ  ایادخ 

تـسد هب  ار  تشهب  رد  ندوب  دـیواج  ۀـمان  ،و  هدـب متـسار  تسد  هب  ار  ما  هدـنورپ  ایادـخ  : ییوگ یم  تسار  تسد  نتـسش  ماـگنه  رد 
مپچ تسد  هب  ار  ما  هدنورپ  ایادخ  ییوگ  یم  پچ  تسد  نتسش  تقو  هب  و.نک  یگدیسر  ناسآ  یباسح  هب  ار  مباسح  ،و  مپچ
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تبوطر اب  سپ.مرب  یم  هانپ  وت  هب  شتآ  ياه  هراپ  زا  ،و  امنن مندرگ  هب  هتسب  ار  نآ  ،و  هدم رارق  مرایتخا  رد  مرـس  تشپ  زا  ،و  راذگم او 
حـسم ار  دوخ  ياهاپ  هاگنآ.ناشوپب  نم  رب  ار  تتاـکرب  تمحر و  ایادـخ  : وگب لاـح  نآ  رد  ،و  نک حـسم  ار  رـس  يولج  تسار  تسد 

یم دونـشخ  نم  زا  ار  وت  هچنا  رد  ار  مشـشوک  ،و  دزغل یم  اهمدق  هک  يزور  ، رادب تباث  طارـص  رب  ارم  ایادخ  : وگب حـسم  ماگنه  ،و  نک
لامک ،و  زامن لامک  ،و  وضو لامک  مهاوخ  یم  وت  زا  ایادـخ  : وگب يدـش  غراف  وضو  زا  نوچ.مارکا  یگرزب و  ياراد  يا  ، هد رارق  دـنک 

: وگب و.ار  تشهب  تا و  يدونشخ 

یناوخیم هبترم  هس  ار  « ردق » ةروس و.تسا  نایناهج  راگدرورپ  يادخ  صاخ  شیاتس 

[ نتفر دجسم  بادآ  ]

تقو هب  ،و  يوش یم  هناور  دجسم  بناج  هب  راقو  شمارآ و  تلاح  اب  ،و  ینک یم  لامعتسا  شوخ  يوب  ، وضو زا  تغارف  زا  سپ  هاگنآ 
یم دناروخ و  یم  نم  هب  ،و  دنک یم  تیاده  ارم  سپ  ، دـیرفآ ارم  هک  ییادـخ  مان  هب  : ییوگ یم  دجـسم  دـصق  هب  هناخ  زا  نتفر  نوریب 
ازج زور  رد  ار  میاطخ  مراد  عمط  هکنآ  ،و  دنک یم  هدنز  سپـس  ، دناریم یم  ارم  هکنآ  ،و  دهد یم  میافـش  موش  رامیب  نوچ  ،و  مدناشون
رارق میعن  تشهب  ناثراو  زا  ارم  و  امرف ، ممان  شوخ  ناگدـنیآ  دزن  ،و  نک قحلم  ناگتـسیاش  هب  ،و  شخبب مکح  نم  هب  ایادـخ  ، دزرماـیب
دعب دـشابن  نآ  هارمه  یگدولآ  هک  نک  هظحالم  ار  دوخ  شفک  فک  ادـتبا  ، يوش دجـسم  دراو  یتساوخ  نوچ.زرماـیب  ار  مردـپ  ،و  هد
يارب اهمان  همه  نیرتهب  ،و  ادخ يوس  هب  ،و  ادخ زا  ،و  ادخ تاذ  هب  و  ادخ ، مان  هب  ناوخب : ار  اعد  نیا  هاگنآ  ، رادـب مّدـقم  ار  تسار  ياپ 

تسین ییورین  شبنج و  ،و  مدومن لّکوت  ادخ  رب  ، تسادخ
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ینامرفان ياهرد  ،و  نک زاب  نم  يور  هب  ار  تا  هبوت  تمحر و  ياهرد  ،و  تسرف دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  ایادخ  ، ادخ هب  رگم 
یم زاین  زار و  وت  اب  ، زور بش و  رد  هک  یناسک  زا  ،و  هد رارق  تدـجاسم  ناگدـننکدابآ  تنارئاز و  زا  ارم  ،و  ددـنبب نم  يور  هب  ار  تا 

.نک رود  نم  زا  ار  سیلبا  ياهرگشل  مامت  ،و  هدش هدنار  ناطیش  ،و  دنلاح هداتفا  ناشزامن  رد  هک  نانآ  زا  ،و  دننک

[ زامن بادآ  ]

،و مرآ شیپ  تهاگرد  هب  متجاح  شیپاشیپ  ار  شنادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  دّمحم  نم  ایادـخ  : وگب یناوخب  زامن  يدرک  هدارا  نوچ  و 
وا هب  ار  مزامن  ،و  هد رارق  ناـبّرقم  زا  ،و  ترخآ اـیند و  رد  دوخ  دزن  دـنموربآ  وا  رطاـخ  هب  ارم  سپ  ، منک یم  ور  تیوس  هب  وا  ۀلیـسو  هب 
یم هماقا  ناذا و  ، زامن يارب  سپ.ینابرهم  هدـنزرمآ و  وت  هک  یتسرد  هب  ، نادرگ باجتـسم  ار  میاعد  ،و  هدـیزرمآ ار  مهانگ  ،و  هتفریذـپ

،و هتـسیاش ار  ملد  ، هد رارق  ایادـخ  : یناوخ یم  ار  اعد  نیا  ،و  يزادـنا یم  هلـصاف  نتـسشن  ای  ، هدجـس کی  اب  هماـقا  ناذا و  نیب  ،و  ییوگ
هاـگیاج و ( شنادــناخ وا و  رب  ادــخ  دورد  ) تلوـسر هاــگمارآ  راــنک  ، مـیارب هد  رارق  ،و  ناوارف ار  ما  يزور  ،و  رارق رب  ار  ما  یگدــنز 
، دوش یمن  ّدر  هماـقا  ناذا و  نیب  اـعد  اریز  ، ینک یم  تساوخرد  یلاـعت  قح  زا  ار  تتجاـح  ،و  ینک یم  اـعد  یهاوخ  هچنآ  و.هاـگرارق 

لّکوـت وـت  رب  ،و  مدروآ ناـمیا  وـت  هـب  ،و  مدرک هدارا  ار  وـت  شاداـپ  و  متــساوخ ، ار  وـت  يدونــشخ  ،و  مدرک ور  وـت  يوـس  هـب  ایادــخ 
مرادـیاپ تربمایپ  نید  تنید و  رب  ،و  نک زاب  ترکذ  هب  ار  ملد  ياهـشوگ  ،و  تسرف دورد  دّـمحم  نادـناخ  دّـمحم و  رب  ایادـخ  ، مدرک

، زاسم فرحنم  يدرک  تیاده  هکنآ  زا  سپ  ار  ملد  ،و  رادب
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یم رضاح  ار  دوخ  بلق  ،و  يوش یم  هدامآ  زامن  يارب  هاگنآ.يا  هدنشخب  رایسب  وت  هک  یتسار  هب  ، شخبب یتمحر  دوخ  دزن  زا  نم  رب  و 
هک شاب  نانچ  ،و  ینک یم  هظحالم  يا  هدـمآرب  وا  اب  تاجانم  ماقم  رد  هک  ، ار تیالوم  لـالج  تمظع و  ،و  دوخ نأـش  يراوخ  ،و  ینک
رد ، یتسیا یم  عوشخ  راقو و  اب  سپ  ! دـشاب رگید  بناج  هجوتم  تلد  ،و  ییوگ نخـس  وا  اـب  هکنیا  زا  ، نک اـیح  ،و  ینیب یم  ار  وا  اـیوگ 
زاب بجو  کی  ای  ، تشگنا هس  ةزادـنا  هب  ، ار تیاهمدـق  نیب  ،و  یـشاب هتـشاذگ  وناز  رـس  ربارب  ، دوخ ياهنار  رب  ار  تیاهتـسد  هک  یتلاح 

هریبکت ،و  نک حبص  بجاو  زامن  ّتین  هّللا  یلا  هبرق  سپـس  ، يزادنا یم  هدجـس  عضوم  هب  ار  تهاگن  ،و  یهد یم  رارق  یگداشگ  ، هدرک
یمرن لباقم  ات  ار  اهتـسد  يریبکت  ره  و  ینک ، هفاضا  نآ  رب  ریبکت  شـش  ، زامن مارحالا  هریبکت  زا  شیپ  تسا  ّبحتـسم  و.وگب  مارحـالا 

ياهاعد یناوخب  ،و  دشاب هدیبسچ  مه  هب  ، گرزب تشگنا  زا  ریغ  ، اهتـشگنا هلبق و  فرط  هب  اهتـسد  فک  هک  یلاحرد  ، ینک دنلب  شوگ 
: ییوگب موس  ریبکت  زا  سپ  هک  ، تروص نیا  هب  ، ار تاریبکت 

ار ناهانگ  وت  زج  هک  شخبب  ارم  هانگ  ، مدرک متـس  دوخ  رب  نم  ، وت یهّزنم  ، تسین وت  زج  يدوبعم  ، راکـشآ قح  ياورنامرف  ییوت  ایادخ 
یـسک هتفای  تیاده  ،و  تسین وت  زا  ّرـش  ،و  تسوت تسد  رد  ریخ  ،و  متمدخ ةدامآ  ، يرآ : ییوگ یم  مجنپ  ریبکت  زا  سپ  و.دـشخب  یمن 
تـسین ، وت يوـس  هب  ،و  وـت يارب  ،و  وـت هب  ،و  وـت زا  تربارب ، رد  تسا  لـیلذ  ، تا هدـنب  دـنزرف  ،و  تا هدـنب  ، يدرک تیادـه  وـت  هک  تسا 
یهّزنم ، يرترب كراـبم و  نک ، محر  نم  هب  یپاـیپ  ، وت یهّزنم  ، وـت يوـس  هب  رگم  وـت  زا  یهاـگزیرگ  هن  ،و  ییاـهر هار  هن  ،و  یهاـگهانپ
ياـناد ، دـیرفآ ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  مدومن ، يدوجو  يوس  هب  ار  میور  : ییوگ یم  متفه  ریبـکت  زا  سپ  و.هبعک  راـگدرورپ  يا  ، وـت
مگرم یگدنز و  تدابع و  زامن و  هک  یتسرد  هب  ، متسین ناتـسرپ  تب  زا  ،و  میلـست لادتعا و  لاح  اب  یندرک  ور  ، تسا راکـشآ  ناهنپ و 

رما نیا  هب  ، تسین یکیرش  وا  يارب  ، تسا نایناهج  راگدرورپ  ادخ  يارب 
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، وگب هتـسهآ  ار  میجّرلا  ناطیّـشلا  نم  هّللاب  ذوعا  هذاعتـسا  ، ینک عورـش  ار  تئارق  یهاوخب  نوچ.مناناملـسم  زا  نم  ،و  مدش هداد  نامرف 
کی هزادـنا  هب  « دـمح » ةروس ندـش  مامت  زا  سپ  ،و  ناوخب نا  یناعم  رد  رّکفت  بلق و  روضح  مامت و  بادآ  اـب  ، ار « دـمح » ةروس هاـگنآ 
مـسقا یتا و ال  له  ّمع و  دـننام  ییاه  هروس  هک  تسا  بوخ  ،و  ناوخب ار  نآرق  زا  رگید  ياـه  هروس  نآ  زا  دـعب  ،و  وش تکاـس  سفن 

یم دنلب  دش  رکذ  نیا  زا  شیپ  هک  یقیرط  هب  ، ریبکت يارب  ار  اهتسد  سپـس  ،و  یتسیا یم  تکاس  سفن  کی  هزادنا  هب  نآ  زا  سپ  ، دشاب
پچ يوـناز  رب  ار  پچ  تسد  هـکنآ  زا  شیپ  ، يراذـگ یم  تـسار  يوـناز  رـس  ار  تـسار  تـسد  ،و  ورب عوـکر  هـب  نآ  زا  دـعب  ، ینک
رمک اب  يواسم  هدیشک ، ار  ندرگ  ،و  هدرک مخ  ار  رمک  ،و  ینک یم  رپ  دوخ  ياهوناز  زا  ،و  هدرک زاب  ار  تسد  ود  ناتشگنا  ،و  يراذگب

: وگب هتخادنا و  اهمدق  نیب  ار  شیوخ  هاگن  ،و  یهد یم  رارق 

نتفگ زا  شیپ  ،و  ییوگب هبترم  هس  ای  جنپ  ای  تفه  ار  رکذ  نیا  تسا  راوازس  و.تسوا  نآ  زا  شیاتـس  مگرزب و  راگدرورپ  تسا  هّزنم 
ییوـت ،و  مدوـمن لّـکوت  وـت  رب  ،و  مدروآ ناـمیا  وـت  هب  ،و  مدـش وـت  میلـست  ،و  مدرک عوـکر  وـت  يارب  ایادـخ  : یناوـخب ار  اـعد  نیا  رکذ 

ار هچنآ  و  میاهناوختسا ، ما و  یپ  مزغم و  منوخ و  متـشوگ و  متـسوپ و  میوم و  مشـشچ و  مشوگ و  وت  يارب  دش  نتورف  مراگدرورپ ،
لاـح نیا  رد  و  تسیاـب ، زیخرب و  عوـکر  زا  هاگنآ.یگتـسخ  هـن  ییوـج و  يرترب  هـن  یچیپرـس و  نودـب  ، هتـشادرب دوـخ  اـب  میاهمدـق 

رد ، ورب هدجس  هب  عوشخ  عوضخ و  تیاهن  اب  ،و  وگب ریبکت  دعب  [ تساونش دنک  شدمح  هک  ار  سکره  ادخ  ] هدمح نمل  هّللا  عمس  : وگب
رکذ ،و  نک هدجـس  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  تبرت  رب  ،و  راذـگب نیمز  رب  اـهوناز  زا  رتولج  ، هدرک نهپ  ار  اهتـسد  فک  هدجـس  لاـح 

: ناوخب ار  اعد  نیا  ، رکذ نتفگ  زا  شیپ  ،و  ییوگب راب  هس  ای  جنپ  ای  تفه  ، ار دوجس  رکذ  هک  تسا  نآ  رتهب  و  وگب ، ار  دوجس 

درک هدجـس  ، ینم راـگدرورپ  وت  ،و  مدومن لّـکوت  وـت  رب  ،و  مدـش وـت  میلـست  ،و  مدروآ ناـمیا  وـت  هب  ،و  مدرک هدجـس  وـت  يارب  ایادـخ 
نیرتهب ، ادخ داب  كرابم  ، نایناهج راگدرورپ  ار  يادخ  شیاتس  ،و  دوشگ ار  شمشچ  شوگ و  ،و  دیرفآ ار  نآ  هک  یسک  يارب  ، میور
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: ییوگب ینیشنب و  دوخ  لفک  يور  ییوگب و  ریبکت  تسا  ّبحتسم  ،و  نیشنب رادرب و  هدجس  زا  رس  ،و  وگب ار  رکذ  سپ.ناگدننیرفآ 

، نک عافد  نم  زا  ،و  امرف حالصا  ار  ما  یگتسکش  ،و  نک محر  نم  هب  زرمایب و  ارم  ادنوادخ  : ییوگب زین  هیلا و  بوتا  ّیبر و  هّللا  رفغتسا 
یم ریبکت  هاگنآ.نایناهج  راـگدرورپ  دـنوادخ  تسا  كراـبم  ، مدـنمزاین یتسرف  ورف  میارب  هک  يریخ  هب  تبـسن  نم  ، رادـب ملاـس  ارم  و 

هتـشادرب و هدجـس  زا  رـس  سپـس  ، يداد ماـجنا  لوا  ةدجـس  رد  هـک  ار  هـچنآ  یهد  یم  ماـجنا  يور و  یم  مود  ةدجــس  هـب  ییوـگ و 
موقا هتّوق  هّللا و  لوحب  : ییوگ یم  نتساخرب  لاح  رد  ،و  يزیخ یم  رب  مود  تعکر  يارب  ،و  يروآ یم  اجب  ار  تحارتسا  نتسشن ] ] هسلج
ةروس هک  تسا  نآ  رتهب  ،و  ناوخب هروس  دمح و  یتفرگ  رارق  شمارآ  تلاح  هب  نوچ  [ منیشنب مزیخرب و  ادخ  شبنج  ورین و  هب   ] دعقا و 

ات ، تونق يارب  ار  اهتـسد  ، هتفگ ریبکت  دـعب  ، تسا ّبحتـسم  یبر  هّللا  کلذـک  : نتفگ هبترم  هس  ، نآ ناـیاپ  زا  سپ  ،و  یناوخب ار  دـیحوت 
یم مه  هب  ار  ، ناتـشگنا ریاس  گرزب  تشگنا  زا  ریغ  ،و  یهد یم  رارق  نامـسآ  يوس  هب  ار  اهتـسد  نطاب  ،و  ینک یم  دنلب  تروص  ربارب 

: ییوگب نآ  زا  سپ  ینیزگرب و  ار  جرف  تاملک  ندناوخ  تونق  يارب  تسا  بوخ  ینابسچ و 

رب وت  هک  یتسردب  ، راد تمالـسب  ترخآ  ایند و  رد  ار  ام  نادرگ و  نامدـنم  هرهب  تیفاع  زا  ،و  نک محر  ام  هب  ،و  زرمایب ار  ام  ، ادـنوادخ
ینم دیما  هانپ و  وت  یلو  دشاب  وت  زج  يدیما  هاگ و  هیکت  وا  يارب  دنک و  حبص  هک  سکره  ، ادنوادخ : ییوگ یم  هاگنآ  یئاناوت  زیچ  ره 

نادـناخ دّـمحم و  رب  ، هدـش یناـبرهم  بلط  وا  زا  هک  یـسک  نیرت  ناـبرهم  يا  ،و  هدـش تساوخرد  وا  زا  هک  یـسک  نیرت  هدنـشخب  يا 
،و راذگ ّتنم  تشهب  هب  دوخ  بناج  زا  ناسحا  هب  نم  رب  نک و  محر  ما  یگراچیب  یگدـنامرد و  یناوتان و  هب  ،و  تسرف دورد  دّـمحم 

راوازس تونق  نداد  لوط  و.نانابرهم  نیرت  نابرهم  يا  تا  ینابرهم  هب  رادب ، متمالـس  ، مروما ۀمه  مدوجو و  رد  ،و  زاس میاهر  شتآ  زا 
رکذ هک  یتروص  نامه  هب  ار  دوجس  عوکر و  ییوگ و  یم  ریبکت  هاگنآ  ، تسا رایسب  دوش  یم  هدناوخ  تونق  رد  هک  ییاهاعد  ،و  تسا

زا سپ  يروآ و  یم  اج  هب  دش 
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: ییوگب دّهشت  زا  شیپ  ،و  ینیشنب دوخ  لفک  يور  هک  تسا  ّبحتسم  ،و  نیشنب مالس  دّهشت و  يارب  ، هدجس ود  مامتا 

یم یهاوگ  ، تسادخ يارب  اهمان  نیرتهب  ،و  ار يادـخ  شیاتـس  ،و  تسادـخ يارب  رتوکین  ياهمان  ۀـمه  ،و  ادـخ ةولج  هب  ادـخ و  مان  هب 
.دّهشت رخآ  ات.تسین  ادخ  زج  يدوبعم  هک  مهد 

[ بیقعت تلیضف  ]

هراشا

تغارف هک  ینامز  : هدومرف یلاعت  قح  ،و  هدش نآ  رب  رایسب  رما  دیکأت و  هک  نک  بیقعت  ندناوخ  هب  عورـش  ، يدش غراف  زامن  زا  نوچ  و 
.نک تبغر  تراگدرورپ  بناج  هب  ،و  شوکب تدابع  رد  یتفای 

و نک ، لیم  دوخ  راگدرورپ  يوس  هب  ،و  زادـنا تمحز  هب  اعد  رد  ار  دوخ  ، يوش غراـف  زاـمن  زا  نوچ  : هدـش تیاور  هیآ  نیا  ریـسفت  رد 
امش زا  مادک  ره  : هدش تیاور  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  زا  و.نک  عطق  وا  ریغ  زا  ار  تدیما  ،و  بلطب وا  زا  ار  دوخ  تاجاح 

هک دوش ، یم  هدافتسا  تایاور  زا.دزادنا  یتخـس  هب  اعد  رد  ار  دوخ  ،و  دنک دنلب  نامـسآ  يوس  هب  ار  اهتـسد  دیاب  ، دش غراف  زامن  زا  هک 
،و تسا یلاـعت  قح  رکذ  هب  لوغـشم  هک  یهاـگ  اـت  دراد  ار  زاـمن  باوـث  ،و  تسا زاـمن  رد  نمؤـم  ،و  تسا يزور  ةدـننک  داـیز  بیقعت 

یم رهاظ  « بیقعت  » هملک زا  : هدومرف هّللا  همحر  یـسلجم  ۀمّالع.تسا  ّبحتـسم  زامن  ندناوخ  زا  رتهب  ، بجاو زامن  زا  سپ  اعد  ندناوخ 
ور نتـسشن  لاح  رد  ،و  وضو اب  هک  تسا  نآ  رتهب  یلو  ، دشاب یم  بیقعت  افرع  ، تسا زامن  هب  لّصتم  یتقو  رکذ  اعد و  نآرق و  هک  ، دوش

هژیو هب  بیقعت  يانثا  رد  ،و  تسا لفک ] يورب  اّکروتم و  ینعی  ] دّهشت قیرط  رب  نتسشن  بیقعت  ندناوخ  تقو  رد  لضفا  ،و  دشاب هلبق  هب 
زا سپ  هک  تسا  نآ  رهاظ  ،و  دـننک تیاعر  بیقعت  رد  ار  زامن  طیارـش  مامت  : دـنا هتفگ  یـضعب  ،و  دـیوگن نخـس  ماش  زامن  بیقعت  رد 

فلؤم.دریگ ماجنا  نتفر  هار  لاح  رد  دـنچ  ره  تسا  رّرقم  نآ  يارب  یباوث  ، دـشاب اعد  رکذ و  نآرق و  لوغـشم  هک  یلاـح  ره  هب  ، زاـمن
زامن یندب  تادابع  فرشا  نوچ  ،و  هدش دراو  اهزامن  بیقعت  رد  مالّـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  زا  ، رایـسب ياهاعد  ، ایند نید و  يارب  : دیوگ

نتخیر ورف  ،و  تاجرد نتفر  الاب  بجوم  نینچمه  ،و  تسا میظع  سب  یتلاـخد  اـهزامن  لـیمکت  رد  ، ار هدـش  تیاور  تاـبیقعت  ،و  تسا
،و میامن رکذ  هلاسر  نیا  رد  ار  اهنآ  زا  یتمـسق  هک  ، دیـسر وگاعد  نیا  رطاخ  هب  ، دوش یم  تاـجاح  ،و  اـه هتـساوخ  لوصح  ،و  ناـهانگ

« سابقم »و« راحب » باتک زا  ار  نآ  رثکا 
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تاـبیقعت ،و  كرتـشم تاـبیقعت  : تسا مسق  ود  رب  تاـبیقعت  : میوـگ یم  سپ  ، منک یم  لـقن  فیرـشلا  هدـقرم  هّللا  رّطع  یـسلجم  ۀـمّالع 
.ّصتخم

[ كرتشم تابیقعت  ]

هراشا

.مینک یم  افتکا  نآ  زا  تمسق  دنچ  هب  اجنیا  رد  ام  ،و  تسا رایسب  ،و  دوش یم  هدناوخ  زامن  ره  زا  سپ  هک  تسا  یتابیقعت  : كرتشم اما 

[ مالّسلا اهیلع  ارهز  ۀمطاف  ترضح  حیبست  : لّوا ]

ترـضح زا  تسا ، هرامـش  زا  جراخ  ّدح و  زا  شیب  نآ  تلیـضف  رد  ثیداحا  ،و  تسا مالّـسلا  اهیلع  ارهز  ۀمطاف  ترـضح  حیبست  : لّوا
ار ناشیا  هک  نانچ  ، مینک یم  رما  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  حیبست  هب  ار  دوخ  ناکدوک  ام  : تسا هدش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص 

.دوش یمن  تخبدب  یّقش و  ، دنک تموادم  نآ  رب  هکره  هک  ، نکم كرت  ار  نآ  نیاربانب  ، میهد یم  روتسد  زامن  هب 

دعب هکره  ،و  تسا مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  حیبست  ، هدومرف رما  نآ  هب  نآرق  رد  ، ادخ هک  يریثک  رکذ  : هدش دراو  ربتعم  تایاور  رد 
زا ربتعم  دنـس  هب.تسا  هدرک  لمع  ًارِیثَک  ًارْکِذ  ّللا 

�
َه اوُرُکُْذا  ۀیآ  هب  ،و  هدرک دای  رایـسب  ار  ادخ  ، دشاب هتـشاد  نآ  رب  تموادـم  ، زامن ره  زا 

،و دزرمایب ار  وا  ادخ  دنک ، رافغتسا  نآ  زا  دعب  ،و  دیوگب ار  مالّسلا  اهیلع  همطاف  حیبست  هک  ره  : هدش تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح 
زا حیحـص  ياهدنـس  هب.دـیامن  یم  دونـشخ  ار  ادـخ  ،و  دـنک یم  رود  ار  ناطیـش  ،و  رازه لمع  نازیم  رد  ،و  تسا دـص  ناـبز  رب  ار  نآ 

تلاح زا  ار  اهاپ  هکنآ  زا  شیپ  ، دیوگب زامن  ره  زا  سپ  ار  مالّسلا  اهیلع  همطاف  حیبست  هکره  : هدش تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح 
: دومرف يرگید  ربتعم  ثیدح  رد  و.دوش  یم  بجاو  تشهب  شیارب  ،و  دوش هدیزرمآ  ، دنادرگب زامن 

زا يربتعم  تیاور  رد.دـنناوخب  زامن  تعکر  رازه  زور  ره  رد  هکنآ  زا  تسا  رتهب  نم  دزن  ، ندـناوخ ار  همطاف  حـیبست  ، زاـمن ره  زا  سپ 
مالّـسلا اهیلع  همطاف  حیبست  زا  رتهب  هک  هدشن  ماجنا  یهلا  تدابع  ، دیجمت حـیبست و  زا  يزیچ  هب  : هدـش لقن  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح 

رد ثیداحا  و.دومرف  یم  اطع  مالّسلا  اهیلع  همطاف  هب  ار  نآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  ، دوب رتهب  نآ  زا  يزیچ  رگا  ،و  دشاب
رهـشا و ،و  دوش یم  هدـید  ثیداـحا  رد  یفـالتخا  نآ  ّتیفیک  رد  ،و  دومن اریا  هلاـسر  نیا  رد  ناوتب  هک  ، تسا نآ  زا  هداـیز  نآ ، لـضف 

هّللا ناحبـس  هبترم  هس  یـس و  هّلل و  دـمحلا  هبترم  هس  یـس و  ربکا و  هّللا  هبترم  راهچ  یـس و  هک  ، تسا نآ  [ رتلمتحم رتروهـشم و  ] رهظا
.دیوگب

هک ، دنا هدرک  تایاور  نیب  عمج  تروص  نیا  هب  املع  زا  یـضعب  ،و  هدش دراو  هّلل  دمحلا  زا  شیپ  هّللا  ناحبـس  تایاور  زا  یـضعب  رد  و 
روهـشم هک  لوا  قیرط  هب  تقو ، ره  رد  شنداد  ماجنا  ارهاظ  ،و  مود تروص  هب  ندـیباوخ  ماگنه  ،و  دـناوخب لوا  قیرط  هب  زامن  زا  سپ 

، دیوگب هّللا  ّالا  هلا  هبترم ال  کی  ، حیبست ندش  مامت  زا  دعب  تسا  ّبحتسم  و.تسا  رتهب  تسا 
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اجب ار  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  حـیبست  ، بجاو زامن  ره  زا  سپ  هکره  : هدـش تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  هک  ناـنچ 
، دزرمایب ار  وا  ادخ  هّللا  ّالا  هلا  دیوگب ال  هبترم  کی  نآ  لابند  هب  ،و  دروآ

[ تبرت حیبست  تلیضف  ]

مامت باسح  نتـشاد  هاگن  ،و  دراد هاگن  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  تبرت  زا  هتخاس  حـیبست  اـب  ار  نآ  باـسح  هک  تسا  نآ  رتهب  و 
ّبحتسم و ، هتسویپ روط  هب  ترضح  نآ  تبرت  نتشاد  دوخ  اب  ،و  تسا ّبحتـسم  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  بترت  حیبست  اب  اهرکذ 

هرگ نآ  رب  ،و  هدیبات مشپ  زا  يا  هتـشر  ادتبا  رد  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  : هدش لقن.تساهتنا  یب  باوث  ثعاب  ،و  اهالب زا  رادهگن 
اهیلع همطاف  ترـضح  سپ  ، دش دیهـش  هنع  هّللا  یـضر  ّبلطملا  دـبع  نب  هزمح  ترـضح  ات  ، دـنتفگ یم  حـیبست  نآ  هب  هک  ، دوب هدز  اه 
ناـنچ زین  مدرم  ، درک یم  حـیبست  ار  ادـخ  نآ  هـب  ،و  تخاـس حـیبست  و  تـفرگرب ، كاـخ  ، راوـگرزب دیهـش  نآ  ربـق  تـبرت  زا  مالـّـسلا 

ّبحتسم مولظم  ماما  نآ  تبرت  زا  نآ  اب  نتفگ  رکذ  حیبست و  نتخاس  ، دیـسر تداهـش  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  نوچ.دندرک 
رکذ ،و  دشاب هتشاد  تسد  رد  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  تبرت  حیبست  هکره  : هدش تیاور  مالّسلا  هیلع  رمالا  بحاص  ترـضح  زا.دش 
رکذ دوخ  ترضح  نآ  تبرت  حیبست  : هدش لقن  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا.دوش  یم  هتـشون  وا  يارب  رکذ  باوث  ، دنک شومارف  ار 

يرگید زیچ  اب  هک  ، تسا رکذ  داتفه  اب  ربارب  ، دوش یم  هتفگ  نآ  اب  هک  ، رافغتسا ای  ، رکذ کی  : دومرف :و  دیوگب یمدآ  هکنآ  یب  ، دنک یم 
هب ، دنادرگب رکذ  اب  رگا  ، رگید تیاور  هب  ،و  دوش یم  هتـشون  وا  يارب  حـیبست  تفه  هناد  ره  هب  ، دـنادرگب رکذ  نودـب  رگا  ،و  دوش هتفگ 
زا ، دیآ یم  نیمز  هب  دننیب  یم  ار  يا  هتـشرف  نوچ  ، تشهب نایروح  : هدش تیاور  ،و  دوش یم  هتـشون  وا  يارب  هنـسح  لهچ  هناد  ره  يازا 
نب یسوم  ترضح  زا  حیحص  ثیدح  رد.روایب  ام  يارب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  تبرت  حیبست و  هک  دننک  یم  تساوخرد  وا 

،و دروآ اجب  زامن  نآ  يور  رب  هک  يا  هداّجـس  ، هناش ، كاوسم : دشابن زیچ  جنپ  زا  یلاخ  دیاب  یم  نمؤم  : هدش لقن  مالّـسال  امهیلع  رفعج 
رتهب ماخ  ،و  تسا بوخ  ود  ره  هتخپ  ماخ و  حیبست  هک  تسا  نآ  رهاظ  و.قیقع  رتشگنا  ،و  دشاب هناد  راهچ  یـس و  نآ  رد  هک  یحیبست 

یلاعت قح  ، دیوگب حیبست  کی  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  تبرت  حـیبست  اب  هکره  : هدـش لقن  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا.تسا 
الاب وا  يارب  هجرد  دصراهچ  ،و  دروآرب ار  وا  تجاح  دصراهچ  ،و  دنک وحم  وا  زا  هانگ  دصراهچ  ،و  دسیونب هنـسح  دصراهچ  وا  يارب 
نانز رگا  هک  ، دوش یم  هدافتسا  تایاور  یضعب  زا  ،و  نامسآ گنر  هب  دشاب  دوبک  حیبست  ۀتـشر  تسا  بحتـسم  : هدش تیاور  زین  و.درب 

.تسا يوقا  رثکا و  قلطم  روط  هب  تبرت  تلیضف  ثیداحا  یلو  ، تسا لضفا  دنرامشب  دوخ  ناتشگنا  هب  ار  رکذ  ددع 

[ ...تیفیک نیا  هب  زامن  مالس  زا  سپ  ریبکت  هبترم  هس  نتفگ  : مود ]

وناز کـیدزن  اـی  ، وـناز هب  اـت  دـنک و  دـنلب  تروـص  يوربور  اـت  ار  تسد  هبترم  هس  ، بـجاو زاـمن  مالـس  زا  سپ  تـسا  بحتـسم  : مود
ره اب  ،و  دنادرگزاب
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قداص ماما  ترـضح  زا  ، ربتعم ياهدنـس  هب  ، هیوباب نبا  ،و  سوواط نبا  دّیـس  میهاربا و  نب  ّیلع  هک  نانچ  ، دـیوگب ربکا  هّللا  کـی  هبترم 
یم ریبکت  هبترم  هس  زامن  مالس  زا  سپ  ، رازگزامن تلع  هچ  هب  : دیـسرپ ترـضح  نآ  زا  رمع  نب  لّضفم  : دنا هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع 

: دومرف ؟ دراد یم  رب  تسد  دیوگ و 

اجب « دوسـألا رجح  » راـنک ، باحـصا اـب  ار  رهظ  زاـمن  ، دوـمن هکم  حـتف  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هاـنپ  تلاـسر  ترـضح  نوـچ  هـکنآ  يارب 
: تفگ هاگنآ  ، تشادرب تسد  تبون  ره  اب  ،و  تفگ ریبکت  هبترم  هس  ، درب نایاپ  هب  ار  زامن  مالس  نوچ  ، دروآ

دنمورین ار  شهاپـس  ،و  دوـمن يراـی  ار  شا  هدـنب  ،و  درک اـفو  شا  هدـعو  هب  ، تساـتکی ، تساـتکی ، تساـتکی ، تسین ادـخ  زج  يدوـبعم 
ره رب  وا  ،و  دـناریم یم  ،و  دـنک یم  هدـنز  ، تسوا يارب  شیاتـس  ییاورنامرف و  سپ  ، دـش هریچ  ییاهنت  هب  رفک  ياههورگ  رب  ،و  دـنادرگ

.تساناوت زیچ 

مالـس زا  سپ  هک  ره  هچ  دـینکن  كرت  بجاو  زامن  ره  زا  سپ  ، ار اـعد  نیا  ریبکت و  نیا  : دومرف درک و  باحـصا  بناـج  هب  ور  هاـگنآ 
ترـضح نوچ  : هدش لقن  حیحـص  ثیدح  رد.تسا  هدرک  ادا  مالـسا  رکـشل  مالـسا و  تیوقت  رب  ار  ادخ  تمعن  رکـش  ، دنک نینچ  زامن 

رقاب ترـضح  زا  و.دندرک  یم  اعد  ،و  دندرک یم  دنلب  دوخ  كرابم  رـس  يالاب  ار  اهتـسد  ، دندش یم  غراف  زامن  زا  مالّـسلا  هیلع  قداص 
: هدش تیاور  مالّسلا  هیلع 

یم اعد  هک  یتقو  نیاربانب  ، دنادرگزاب یلاخ  ار  وا  ياهتـسد  ، دنک یم  ایح  یلاعت  قح  ، درادرب ادـخ  يوس  هب  ار  اهتـسد  هک  يا  هدـنب  ره 
.دیشکب دوخ  يور  رس و  رب  هکنآ  رگم  ، دیرواین دورف  ار  اهتسد  ، دینک

[ ...دزرمایب ار  ناهانگ  هک  زامن  زا  سپ  اعد  نیا  دناوخ  : موس ]

ار دوـخ  ياـهاپ  هکنآ  زا  شیپ  ، بجاو زاـمن  زا  سپ  هکره  هدرک  تـیاور  مالّـسلا  هـیلع  رقاـب  ترـضح  زا  ربـتعم  دنـس  هـب  ینیک  : موـس
زا مبلط  یم  شزرمآ.دنـشاب  اـیرد  فک  دـننام  رثک  رد  دـنچره  ، دزرماـیب ار  وا  ناـهانگ  ادـخ  ، دـناوخب ار  اـعد  نیا  هبترم  هس  ، دـنادرگب
رد و.مدرگ  یم  زاـب  وا  يوـس  هب  تسا و  يراوـگرزب  یگرزب و  بحاـص  هدـنیاپ و  دوـخ  هب  هدـنز و  ، تسین وا  زج  يدوـبعم  هک  ، ادـخ

.دزرمایب ار  وا  ةریبک  هانگ  لهچ  یلاعت  قح  دناوخب ، زور  ره  ، ار رافغتسا  نیا  هکره  : هدش دراو  رگید  تایاور 

[ ...اعد نیا  دناوخ  : مراهچ ]

هچنآ ار و  مدوخ  نکن : كرت  زامن  ره  زا  سپ  ار  اعد  نیا  : هدرک تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  ینیلک  : مراهچ
هناگی يادخ  هب  مهد  یم  هانپ  هدومن  ما  يزور  مراگدرورپ 
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هب ، مهد یم  هاـنپ  ، هدومن ما  يزور  مراـگدرورپ  هچنآ  ار و  مدوخ  ،و  هدوـبن وا  ياـتمه  يدـحا  ،و  تسا هدـشن  هداز  ،و  هدازن هک  زاـین  یب 
رـش زا  ،و  اه هرگ  رد  ناگدنمد  ّرـش  زا  ،و  دیآرد شا  یکیرات  هک  ینامز  هریت  بش  دنزگ  زا  ،و  دـیرفآ هچره  زا  نام  هدـیپس  راگدرورپ 

ةدــنامرف ، ناـیمدآ راـگدرورپ  هـب  مـهد  یم  هاـنپ  دوـمن  ما  يزور  مراـگدرورپ  هـچنآ  ار و  دوـخ  ، دزرو دــسح  هـک  یماــگنه  دوـسح 
.یمدآ ،و  ّنج زا  مدرم  ياه  هنیس  رد  دنک  یم  هسوسو  هک  ، راکناهنپ رگ  هسوسو  دنزگ  زا  ، نایمدآ هدیتسرپ  ، نایمدآ

[ ...اعد نیا  ندناوخ  : مجنپ ]

دّیس يا  : تشون مالّـسلا  هیلع  يداه  ترـضح  هب  میهاربا  نب  دمحم  : هدرک تیاور  رایزهم  نب  یلع  زا  ربتعم  دنـس  هب  ینیلک  خیـش  : مجنپ
يارب ار  ترخآ  ایند و  ریخ  ، نآ ببـس  هب  یلاعت  قح  ات  ، مناوخب زامن  ره  زا  دـعب  هک  ، زومایب نم  هب  ییاـعد  ، یناد یم  تحلـصم  رگا  ، نم

: ییوگ یم  ، تشون وا  خساپ  رد  ترضح  نآ.دروآ  درگ  نم 

ایند و رش  زا  ، دزرون عانتما  نآ  زا  يزیچ  هک  تتردق  ،و  دوشن دصقءوس  نآ  هب  تبـسن  هک  تتّزع  ،و  تراوگرزب ةولج  هب  مروآ  یم  هانپ 
: دراد ار  هلابند  نیا  تایاور  زا  یضعب  رد  و.اهدرد  ۀمه  ّرش  زا  ،و  ترخآ

.گرزب يالاو  يادخ  هب  زج  تسین  ییورین  شبنج و  و 

[ ...اعد نیا  ندناوخ  : مشش ]

يزیچ رتمک  : دنا هدرک  تیاور  مالّسلا  امهیلع  قداص  رقاب و  ترضح  زا  حیحـص  ریغ  حیحـص و  ياهدنـس  هب  هیوباب  نبا  ینیلک و  : مشش
ارف ار  نآ  تشناد  هک  يزیچ  ره  زا  ، مهاوخ یم  وت  زا  ایادـخ  : ییوگب هک  تسا  نیا  تسا ، يزجم  اعد  زا  بجاو  زامن  زا  سپ  ار  وت  هک 
یم وـت  زا  مروـما  همه  رد  ار  لـماک  یتمالـس  ایادـخ  ، تسا هتفرگ  ارف  ار  نآ  تشناد  هک  يّرـش  ره  زا  ، وـت هـب  مروآ  یم  هاـنپ  ،و  هـتفرگ

نادناخ دّمحم و  رب  تسرف  دورد  ایادخ  : تسا هیوباب  نبا  تیاور  رد  و.ترخآ  باذع  ایند و  يراوخ  زا  مروآ  یم  هانپ  وت  هب  ،و  مهاوخ
.دمحم
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.اعد رخآ  ات.مهاوخ  یم  وت  زا  ایادخ 

[ ...تاملک نیا  نتفگ  : متفه ]

: دیوگب ، دوش غراف  زامن  زا  نوچ  رازگزامن  تسا  ّبحتسم  ، متفه

، روآ رد  ما  يرـسمه  هب  ار  نیعلا  روح  ،و  نک تشهب  دراو  ،و  هد ناما  شتآ  زا  ارم  ،و  تسرف دورد  دّمحم  نادناخ  دّـمحم و  رب  ایادـخ 
ار تشهب  ادـخ  زا  اـت  ، دوشن غراـف  زاـمن  زا  دـیاب  هدـنب  : هدـش لـقن  مالّـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما  ترـضح  زا  ربتعم  ثیدـح  رد  هک  ناـنچ 

.دروآرد وا  يرسمه  هب  ار  نیعلا  روح  هک  دهاوخب  زین  ،و  درب هانپ  وا  هب  خزود  زا  ،و  دهاوخب

[ ...کلم هیآ  تداهش و  هیآ  یسرکلا و  هیآ  دمح و  : متشه ]

: هدش تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  قثّوم  دنس  هب  : متشه

اطخ و لها  يوس  هب  ار  ام  ، اراگدرورپ : دنتفگ ،و  دندز گنچ  یهلا  شرع  هب  ، دـنروآ نیمز  هب  ار  تایآ  نیا  ، داد نامرف  یلاعت  قح  نوچ 
هک ، منک یم  دای  دـنگوس  ملـالج  تّزع و  هب  ، دـیورب نیمز  بناـج  هب  ، درک یحو  ناـشیا  يوس  هب  یلاـعت  قح  ؟ یتسرف یم  ناراـکهانگ 
ره ، دوخ ناهنپ  ياهتمحر  زا  ، نانآ يوس  هب  منک  تمحر  رظن  هکنآ  زج  ، ناشیا نایعیـش  دّمحم و  لآ  زا  يدـحا  ، ار امـش  دـنکن  توالت 

یتـیاور قـبط  و  دـشاب ، هدوـمن  رایــسب  یناـمرفان  دـنچره  مریذـپب  ار  وا  ،و  مروآرب ار  وا  تجاـح  داـتفه  يرظن  ره  رد  ، رظن داـتفه  زور 
ره اـب  منادرگ ، نکاـس  [ تسا تشهب  هاـگتحارتسا  روظنم  ] سدـق ةریطخ  رد  ار  وا  ، دـناوخب زاـمن  ره  زا  دـعب  ار  تاـیآ  نیا  هکره  : رگید

نینچ رگا  ،و  رظن داـتفه  زور  ره  رد  ، دوخ ّصاـخ  تمحر  رظن  هب  ، منک رظن  وا  يوس  هب  ، منکن نکاـس  رگا  ،و  دـشاب هتـشاد  هک  یهاـنگ 
ره ّرش  زا  ناطیش و  ّرـش  زا  ار  وا  ، منکن نینچ  رگا  ،و  دشاب ناهانگ  ندیزرمآ  اهنآ  رتمک  هک  ، مروآرب ار  وا  تجاح  داتفه  زور  ره  ، منکن

تسا ریز  حرش  هب  تایآ  نآ  و.گرم  رگم  دوشن  عنام  تشهب  ندش  لخاد  زا  ار  وا  مناسر و  يرای  ناشیا  رب  وا  هب  ،و  مهد هانپ  ینمـشد 
: ینعی ، تداهش ۀیآ  ،و  تسا رتهب  دناوخب  « نودلاخ اهیف  مه  » ات هک  یسرکلا  هیا  ،و  رخآ ات  حتاف  ةروس 

تلادـع هـب  مئاـق  هـک  یلاـحرد  ، دـنداد یهاوـگ  زین  شناد  ناـبحاص  ناگتـشرف و  ،و  تـسین وا  زج  يدوـبعم  هـکنیا  : داد یهاوـگ  ادـخ 
هداد ینامــسآ  باـتک  نآ  هـب  هـک  یناـنآ  ، تـسا مالــسا  ادــخ  دزن  نـید  اـنامه  ، تـسا مـیکح  زیزع و  ، تـسین وا  زج  يدوـبعم  ، تـسا

هب هک  یسک  ، دوب ناشنایم  رد  يرگمتـس  رطاخ  هب  فالتخا  نیا  ، دیـسررد ناشدزن  هب  شناد  هکنآ  زا  سپ  رگم  ، دندرکن فالتخا  ، هدش
.تسا باسحلا  عیرس  ادخ  نیقی  هب  ، دزرو رفک  ادخ  تایآ 
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هکره و  یناتـس ، یم  یهاوخب  هکره  زا  ،و  یهد یم  یهاوخب  هک  ره  هب  ار  یهاشداپ  ، یهاشداپ کلام  يا  ادخ  وگب  : ینعی کلم  ۀـیآ  و 
زور رد  ار  بـش  ، ییاـناوت زیچ  ره  رب  وـت  تسوـت  تـسد  هـب  ریخ  ، ینک یم  لـیلذ  یهاوـخب  ار  هـکره  ،و  ییاــمن یم  زیزع  یهاوـخب  ار 
یب ، یهاوـخب ار  هـکره  ،و  يزاـس یم  جراـخ  هدـنز  زا  ار  هدرم  ،و  يروآ یم  نوریب  هدرم  زا  ار  هدـنز  ،و  بـش رد  ار  زور  و  يدروآرد ،

.یهد یم  يزور  باسح 

وا هب  يا  هدنزگ  ، دناوخب ار  یسرکلا  هیا  بجاو  زامن  زا  دعب  هکره  : هدش تاور  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  زا  ربتعم  دنـس  هب 
هیا ندومن  توـالت  هب  داـب  وت  رب  یلع  اـی  : دـندومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  : دومرف رگید  ربتعم  ثیدـح  رد  و.دـناسرن  ررض 

تلاسر ترضح  زا  و.دیهش  ای  ، قیّدص ای  ، ربمغیپ رگم  ، دنکن تظفاحم  نآ  ندناوخ  رب  هک  یتسرد  هب  ، بجاو زامن  ره  زا  سپ  یـسرکلا 
تیاور قبط  و.دشابن  یعنام  گرم  زج  تشهب  هب  ندش  دراو  زا  ار  وا  دناوخب  زامن  ره  زا  سپ  ار  یـسرکلا  هیا  هکره  : هدـش تیاور  هانپ 

اهالب و زا  ار  وا  ادـخ  ،و  دـشاب ادـخ  ناـما  رد  ،و  دوش هتفریذـپ  شزاـمن  ، دـناوخب بجاو  زاـمن  ره  زا  دـعب  ار  یـسرکلا  هیا  هکره  : رگید
.دنک ظفح  ناهانگ 

[ ...یلذه ۀبیش  ياعد  ندناوخ  : مهن ]

ترضح رضحم  هب  یلذه  ۀبیـش  : دنا هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  زا  ربتعم  ياهدنـس  هب  نارگید  هیوباب و  نبا  ینیلک و  : مهن
نآ هب  ار  دوخ  نیا  زا  شیپ  هک  یلاـمعا  هب  ،و  ما هدـش  ریپ  نم  هّللا  لوسر  اـی  : تشاد هضرع  دـمآ و  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوـسر 
دوس نآ  هب  ارم  ادخ  هک  زومایب  نم  هب  يراتفگ  نیاربانب  ، دنک یمن  افو  متردـق  داهج  جـح و  هزور و  زامن و  نوچمه  مدوب  هداد  تداع 

رارکت ار  شنخـس  هـبترم  هـس  هبیـش  ، وـگب رگید  راـب  ار  تنخـس  : دـندومرف ترـضح.دشاب  ناـسآ  کبـس و  مـیارب  شماـجنا  ،و  دـشخب
غراف حبـص  زامن  زا  هاگره  ، تسیرگ وت  رب  مّحرت  باب  زا  هکنیا  رگم  ، دـنامن وت  فارطا  رد  یخولک  تخرد و  : دـندومرف ترـضح.درک 

: وگب هبترم  هد  يوش 

نیا تکرب  هب  ادـخ  ات  گرزب  يـالاو  دـنوادخ  هب  رگم  تسین  ییورین  شبنج و  ،و  تسوا نآ  زا  شیاتـس  ،و  گرزب يادـخ  تسا  هّزنم 
نم ایند  يارب  نیا  هّللا  لوسر  ای  : تفگ هبیـش.دهد  تیفاع  ، لقع یهابت  یناشیرپ و  یـسیپ و  هروخ و  یگناوید و  يروک و  زا  ار  وت  ، اعد

: ییوگ یم  زامن  ره  زا  دعب  : دندومرف ، امرفب يزیچ  نم  ترخآ  يارب  ، تسا
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لزان نم  رب  تتاکرب  زا  ،و  نارتسگب نم  رب  ار  تتمحر  ،و  امرف تمارک  نم  رب  دوخ  لضف  زا  ،و  نک ییامنهار  دوخ  بناج  زا  ارم  ایادـخ 
رشحم نارحـص  هب  نوچ  ، دنکن كرت  ندرم  تقو  ات  ادمع  ار  نآ  ،و  دنک تبظاوم  لمع  نیا  رب  هدنب  رگا  : دندومرف ترـضح  هاگنآ.نک 

رگید ربتعم  دـیناسا  هب  رخآ  ياـعد  نیا  و.دوش  دراو  دـهاوخب  هک  يرد  ره  زا  هک  ، دوش یم  هدوشگ  وا  يارب  ، تشهب رد  تشه  ، دـیآرد
.هدش دراو  زین 

[ هعبرا تاحیبست  ندناوخ  : مهد ]

هیلع قداص  ترـضح  زا  حیحـص  ياهدنـس  هب  يریمح  هیوباب و  نبا  یـسوط و  خیـش  هک  ناـنچ  ، تسا هعبرا  تاـحیبست  ندـناوخ  : مهد
رب ،و  دینک عمج  دیراد  اهفرظ  اه و  هماج  زا  هچنآ  رگا  دومرف  دوخ  باحصا  هب  هانپ  تلاسر  ترـضح  يزور  : دنا هدرک  تیاور  مالّـسلا 
رد شا  شیر  هک  مزومایب  يزیچ  امـش  هب  دـیهاوخ  یم  : دومرف ، هّللا لوسر  اـی  هن  : دـنتفگ ؟ دـسر یم  نامـسآ  هب  اـیآ  ، دـیراذگ مه  يور 

هّللا و ناحبـس  : دییوگب راب  یـس  زامن  ره  زا  سپ  : دومرف ترـضح  ، هّللا لوسر  ای  يرآ  : دـنتفگ ؟ تسا نامـسآ  رد  شیاه  هخاش  ،و  نیمز
ریز : دزاس یم  رود  یمدآ  زا  ،و  تسا نامـسآ  رد  ناشیاه  هخاش  ،و  نیمز رد  اهنیا  ياه  هیاپ  هک  ربکا  هّللا  هّللا و  ّالا  هلا  ـال  هّلل و  دـمحلا 

زا زور  نآ  رد  هک  ار  ییالب  ره  ،و  كاندرد ياهگرم  هب  ندرم  ، ناگدـنرد ندـیرد  ، نداـتفا هاـچ  رد  ، نتخوس ، ندـش قرغ  ، ندـنام راوآ 
ترـضح زا  ، رگید حیحـص  ياهدنـس  هب  و.تسا  هدومرف  نارق  رد  یلاعت  قح  هک  تاحلاص  تاـیقاب  دـنیاهنیا  ،و  دـیآ یم  دورف  نامـسآ 

زامن ياج  زا  هکنآ  زا  شیپ  ، دـناوخب هبترم  لهچ  ، بجاو زاـمن  ره  زا  سپ  ار  تاـحیبست  نیا  هکره  : هدـش تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداـص 
زا سپ  هکره  : هدش تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  حیحـص  دنـس  هب  و.ددرگ  یم  اور  دهاوخب  ادخ  زا  هک  یتجاح  ره  دزیخرب 

ترـضح نآ  زا  يرگید  حیحـص  ثیدح  رد  و.دزیرب  هکنآ  زج  دنامن  یهانگ  شندـب  رب  ، دـیوگب هّللا  ناحبـس  هبترم  یـس  بجاو  زامن 
هّللا ناحبـس  هبترم  یـس  بجاو  زاـمن  ره  زا  سپ  هک  تسا  نیا  ، هدرک حدـم  دـیجم  مـالک  رد  یلاـعت  قح  هک  ، ریثـک رکذ  : هدـش تیاور 

تلالد يرما  هب  ار  وت  یهاوخ  یم  : دومرف بزاع  نب  ءارب  هب  مالّـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  ترـضح  : هدرک تیاور  يدنوار  بطق  و.دـیوگب 
هعبرا تاحیبست  زا  کی  ره  زامن  ره  زا  سپ  : دومرف يرآ ، تشاد  هضرع  ؟ یشاب ادخ  تسود  یتسار  ّقح و  هب  ، يرآ اجب  نوچ  هک  ، منک

رد هجرد  رازه  ،و  دـشاب یم  نید  رد  دادـترا  اـهنآ  زا  یکی  هک  ، دوش رود  وت  زا  اـیند  رد  ـالب  رازه  ، یهد ماـجنا  نوچ  ، وـگب هبترم  هد  ار 
.تسا هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  ترضح  راوج  رد  نتفرگ  رارق  اهنآ  زا  یکی  هک  ، دننک یم  هریخذ  وت  يارب  ترخآ 

[ ...دیوگب ار  تاملک  نیا  هبترم  هس  : مهدزای ]

: مهدزای
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: دیوگب هبترم  هس  بجاو  زامن  زا  سپ  هکره  : هدرک تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ، نسح دنس  هب  ینیلک 

یم اور  دهاوخب  هک  تجاح  ره.دهد  یمن  ماجنا  دهاوخب  هک  ار  هچنآ  وا و  زج  یـسک  ،و  دهد یم  ماجنا  دهاوخب  هچنآ  هک  یـسک  يا 
.دوش

[ ...دناوخب ار  روثأم  لیلهت  نیا  : مهدزاود ]

ياهوناز هکنآ  زا  شیپ  ، زامن زا  ندش  غراف  زا  سپ  هکره  : هدرک تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ّقثوم  دنس  هب  یقرب  خیش  : مهدزاود
رازه لهچ  ،و  دـنک یم  وحم  ار  وا  هانگ  رازه  لهچ  یلاعت  قح  ، دـناوخب ار  لیلهت  نیا  هبترم  هد  ، دـهد تکرح  شیوخ  ياج  زا  ، ار دوخ 

یم هـبترم  ردـص  نـم  : دوـمرف زین  دـشاب و  هدرک  مـتخ  ار  نآرق  هـبترم  هدزاود  اـیوگ  هـک  تـسا  ناـنچ  ،و  دــسیون یم  وا  يارب  هنــسح 
.تسا یفاک  هبترم  هد  امش  يارب  یلو  ، مناوخ

هن ، تسا زاـین  یب  اـتکی و  هناـگی و  دوبعم  ، دـشاب یمن  وا  يارب  یکیرـش  تسا و  هناـگی  ، تسین ادـخ  زج  يدوبعم  هک  مهد  یم  یهاوگ 
عولط و ماگنه  هب  ماش و  حبص و  زامن  بیقعت  رد  هژیو  هب  ، هدش دراو  لیلهت  نیا  يارب  يرایـسب  تلیـضف.يدنزرف  هن  هتفرگ و  يرـسمه 

.باتفآ بورغ 

[ ...دناوخب ار  اعد  نیا  : مهدزیس ]

دزن نادـنز  رد  لییربج  : دـنا هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  حیحـص  ياهدنـس  هب  ، نارگید هیوباـب و  نبا  ینیلک و  : مهدزیس
ییاج زا  ،و  هد رارق  تالکشم  زا  نتفر  نوریب  هار  یشیاشگ و  نم  يارب  ایادخ  وگب : زامن  ره  زا  سپ  : تفگ دمآ و  مالّسلا  هیلع  فسوی 

.هد يزور  نم  هب  مرب  یمن  نامگ  هک  ییاج  زا  مه  و  مرب ، یم  نامگ  هک 

[ ...ددرگن هاگآ  شتشز  لامعا  زا  تمایق  زور  رد  ات  دناوخب  ار  اعد  نیا  : مهدراهچ ]

ار وا  تمایق  زور  رد  ادخ  دهاوخب  هکره  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  ترضح  زا  « نیمألا دلب  » باتک ةدنـسیون  : مهدراهچ
لمع زا  رت  شخبدیما  ، وت شزرمآ  ایادخ  دناوخب : زامن  ره  زا  سپ  دیاب  دـیاشگن ، شناهانگ  هدـنورپ  ،و  دزاسن هاگآ  شتـشز  لامعا  رب 
ایادـخ ، تسا رت  گرزب  نم  هانگ  زا  وت  تشذـگ  ، تسا گرزب  وت  دزن  مناهانگ  رگا  ایادـخ  ، تسا نم  هانگ  زا  رت  عیـسو  تتمحر  ،و  نم

ار زیچ  ره  وت  تمحر  اریز  ، دریگ ارف  ارم  ،و  دسررد نم  هب  هک  تسا  راوازس  وت  تمحر  ، ینک محر  نم  هب  هک  مدوبن  راوازس  رگا 

ص:921

 ( ناسآ شراگن  نانجلا (  حیتافم  دیدج  www.Ghaemiyeh.comبختنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1215زکرم  هحفص 1009 

http://www.ghaemiyeh.com


.نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  تا  ینابرهم  هب  ، تفرگ ارف 

[ ...دناوخب یتسدگنت  يرامیب و  عفر  يارب  ار  اعد  نیا  : مهدزناپ ]

ترضح نآ  هب  یتسدگنت  يرامیب و  يور  زا  يدرم  هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  هانپ  تلاسر  ترـضح  زا  یمعفک  : مهدزناپ
: وگب نینچ  بجاو  زامن  ره  زا  سپ  : دومرف ترضح  ، درک تیاکش 

یکیرـش ییاورنامرف  رد  ،و  يدنزرف هن  يرـسمه و  هدیزگنرب  هک  ار  يادـخ  شیاتـس  ،و  دریم یمن  زگره  هک  يا  هدـنز  رب  مدرک  لکوت 
يرگید تیاور  رد  و.هتـسیاش  یندرمـش  گرزب  ار  وا  رامـش  گرزب  ،و  تـسین يراوـخ  يور  زا  یتسرپرـس  وا  يارب  ،و  تـسین وا  يارب 

دراو ربتعم  ثیداحا  رد  و.ناوخب  ار  اعد  نیا  : تفگ تفای و  لثّمت  ، مربارب رد  لییربج  هکنآ  رگم  ، دادـن يور  میارب  یتخـس  چـیه  : دومرف
: نآ يادتبا  رد  تیاور  یضعب  رد  و.دناوخ  تاّرک  هب  ار  اعد  نیا  دیاب  يرامیب  یناشیرپ و  ضرق و  ینورد و  ياه  هسوسو  يارب  : هدش

.تسا هدمآ.گرزب  يالاو  يادخ  هب  زج  تسین  یشبنج  ورین و  چیه 

[ ...دناوخب ار  تاملک  نیا  : مهدزناش ]

،و يارایب يرابدرب  هب  ،و  هد دوس  شناد  به  ار  ام  ایادخ  هدروآ : ار  اعد  نیا  زامن  ره  بیقعت  رد  « هعنقم » باتک رد  ، دیفم خیـش  : مهدزناش
ار ناگتـسیاش  وا  ،و  درک لزاـن  ار  نآرق  هک  تسا  ادـخ  نم  تسرپرـس  هک  یتـسرد  هب  راد ، یمارگ  اوـقت  هب  ،و  نادرگ اـبیز  تیفاـع  هب 

.دنک یم  یتسرپرس 

[ ...دناوخب ار  نونکم  ياعد  : مهدفه ]

لیام هکره  : دنا هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  ترضح  زا  ربتعم  ياهدنس  هب  ناشیا ، ریغ  یسوط و  خیـش  ،و  هیوباب نبا  : مهدفه
چیه تمایق  رد  ،و  دوش یم  كاپ  یـصلاخان  زا  هک  ییالط  نوچمه  دشاب  هدـش  كاپ  ناهانگ  زا  هک  یلاحرد  دور  نوریب  ایند  زا  تسا 

وه لق  هبترم  هدزاود  ندناوخ  نآ  ،و  دناوخب ار  راگدرورپ  « تبسن » هناگ جنپ  ياهزامن  زا  سپ  ، دنکن یهاوخداد  تساوخزاب  وا  زا  سک 
لوسر هک  ، تسا نونکم  ياهزار  زا  نیا  : دومرف سپس  ، دناوخب ار  اعد  نیا  ،و  دیاشگب نامسآ  بناج  هب  ار  اهتـسد  هاگنآ  ، تسا دحا  هّللا 

: تسا نیا  اعد  ،و  مزومایب مالّسلا  امهیلع  نیسح  نسح و  هب  دومرف  ،و  داد میلعت  نم  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ 

مان هب  مهاوخ  یم  وت  زا  ،و  تکربرپ ،و  هزیکاپ كاپ و  ،و  ظوفحم ةدیشوپ  مان  نآ  ، تمان هب  مهاوخ  یم  وت  زا  ایادخ 
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نادناخ دّمحم و  رب  ، شتآ زا  ناگدـنب  شخب  ییاهر  يا  ، ناریـسا ةدـننک  دازآ  يا  ، اهاطع ةدنـشخب  يا  ، تا هنیرید  تنطلـس  ،و  تگرزب
ار میاعد  زاغآ  هد  رارق  ،و  نک تشهب  دراو  تمالـس  هب  و  رب ، نوریب  ایند  زا  نمیا  ،و  یهد ییاـهر  شتآ  زا  ارم  ،و  تسرف دورد  دّـمحم 

نیا هب  اعد  نیا  ربتعم  ياه  هخسن  زا  یضعب  رد  و.ییاهناهن  ياناد  وت  نیقی  هب  یتسرد ، ار  شنایاپ  ،و  یبایماک ار  شا  هنایم  ،و  يراگتسر
ایند زا  ،و  یناهرب شتآ  زا  ارم  ،و  یتسرف دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  مهاوخ  یم  وت  زا  ، شتآ زا  مدرم  ةدـنناهر  يا  : تسا تروص 

ار شناـیاپ  ،و  یباـیماک ار  شا  هناـیم  ،و  يراگتـسر ار  میاـعد  زاـغآ  ،و  ییاـمن تشهب  دراو  ّتینما  لاـح  رد  ،و  يربب نوریب  تمالـس  هب 
.ییاهناهن ياناد  وت  نیقی  هب  ، یهد رارق  یتسرد 

بجاو زامن  ره  زا  سپ  دـیاب  ، دراد نامیا  تمایق  زور  ادـخ و  هب  هکره  : هدرک تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ربتعم  دنـس  هب  ینیلک 
ردپ و ،و  دروآ درگ  وا  يارب  ار  ترخآ  ایند و  ریخ  ادخ  ، دناوخب ار  نآ  هکره  نیقی  هب  ، دنکن كرت  ار  دـحا  هّللا  وه  لق  ةروس  ندـناوخ 

هبترم هد  بجاو  زامن  زا  سپ  هکره  : هدـش دراو  يرگید  ثیدـح  رد  و.دزرمآ  یم  هدـمآ  دـیدپ  شردام  ردـپ و  زا  هکره  ،و  ار شردام 
هلآ هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  ترضح  زا  سوواط  نبا  دّیس  و.دروآرد  وا  يرسمه  هب  نیعلا  روح  زا  یلاعت  قح  ، دناوخب ار  دیحوت  ةروس 

،و دوش لزاـن  وا  رب  شمارآ  ،و  دزیر ورف  شرـس  رب  تمحر  نامـسآ  زا  ، دـناوخب ار  دـیحوت  ةروس  زاـمن  ره  زا  سپ  هکره  : هدرک تیاور 
.دشاب ادخ  ناما  رد  ،و  دیامن هدروآرب  دهاوخب  هک  تجاح  ره  دزرمایب و  ار  شناهانگ  ،و  دزادنا رظن  رهم  هب  وا  يوس  هب  ادخ 

[ ...دروآ اجب  ار  لمع  نیا  : مهدجه ]

تسد هب  ار  دوخ  نساحم  زامن  ره  زا  سپ  هکره  : دنا هدرک  تیاور  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  ربتعم  دنس  هب  نارگید  ینیلک و  : مهدجه
: دیوگب هبترم  هس  ،و  دیاشگب نامسآ  بناج  هب  ار  پچ  تسد  ،و  دریگب تسار 

ص:923

 ( ناسآ شراگن  نانجلا (  حیتافم  دیدج  www.Ghaemiyeh.comبختنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1215زکرم  هحفص 1011 

http://www.ghaemiyeh.com


تسار تسد  هاگنآ  كاندرد  ۀجنکـش  زا  ارم  هد  هانپ  : دیوگب هبترم  هس  دعب  شتآ  زا  نم  رب  نک  محر  يراوگرزب  هوکـش و  ياراد  يا 
يا ، هدننیرفآ يا  ، هدنشخب يا  میرک  يا  ، زیزع يا  : دیوگب هبترم  هس  دیاشگب و  نامسآ  يوس  هب  ار  تسد  ود  ره  ،و  درادرب نساحم  زا  ار 

: دیوگب هبترم  هس  دنک و  نامسآ  بناج  هب  ار  اهتسد  تشپ  ،و  دنادرگب ار  اهتسد  دعب.نابرهم 

ترــضح ، نآ زا  سپ  حور  ناگتــشرف و  شنادــناخ و  دـّـمحم و  رب  ادــخ  دورد  : دــیوگب هاـگنآ.كاندرد  ۀجنکــش  زا  ارم  هد  هاــنپ 
وا يارب  ناگدیرفآ  ۀمه  ، سنا ّنج و  زج  هب  ،و  ددرگ دونـشخ  وا  زا  ،و  دزرمایب ار  وا  ناهانگ  همه  ادخ  ، دناوخب ار  اعد  نیا  هکره  : دومرف

.دننک رافغتسا  گرم  ماگنه  ات 

[ ...تسا ناهانگ  هدنزرمآ  هک  دناوخب  ار  اعد  نیا  : مهدزون ]

ار هبعک  مالّـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  ترـضح  مردپ  يزور  : هدرک تیاور  هّیفنح  نب  دّـمحم  زا  «، سلاجم » باتک رد  دـیفم  خیـش  : مهدزون
ياـعد تسا  نیا  : دوـمرف وا  هب  ، دـناوخ یم  ار  اـعد  نیا  ،و  هدز گـنچ  هبعک  ياـه  هدرپ  هب  هـک  ، دـید ار  يدرم  هاـگان  ، درک یم  فاوـط 
ینمؤم ره  دنگوس  ادخ  هب  ، ناوخب زامن  ره  زا  سپ  ار  اعد  نیا  سپ  : دومرف ، مدینش يرآ  : دومرف ترضح  ؟ يدینـش رگم  يرآ  : تفگ ؟ وت

ياه هرطق  ،و  نامـسآ ناگراتـس  ةزادنا  هب  دنچره  ، دزرمآ یم  ار  وا  ناهانگ  یلاعت  قح  دیدرت  یب  ، دـناوخب زامن  ره  زا  سپ  ار  اعد  نیا 
عـساو یلاعتقح  ،و  مناد یم  ار  اعد  نیا  نم  : تفگ مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  دعب  ، دـشاب كاخ  ياه  هّرذ  ،و  نیمز ياه  گیر  ،و  ناراب

: تفگ درم  نآ  ، تسا میرک  )و  هدرتسگ ششخب  ياراد  ) ایاطعلا

اعد نیا  زین  یمعفک  و.دوب  مالّسلا  هیلع  رضخ  ترـضح  درم  نآ  ،و  تسا يرتاناد  ییاناد  ره  زا  رتالاب  ،و  یتفگ تسار  نینمؤملا  ریما  ای 
: تسا نیا  ياعد  ،و  هدرک تیاور  « نیمألا دلب  » باتک رد  ار 

رارـصا هکنآ  يا  ، دـنزادنا یمن  هابتـشا  هب  ار  وا  ناگدـنهاوخ  هکنآ  يا  ، دـنک یمن  فرـصنم  رگید  ندینـش  زا  یندینـش  ار  وا  هکنآ  يا 
.ناشچب نم  هب  ار  تتمحر  ینیریش  تشزرمآ و  ،و  تشذگ یکنخ  ، دنک یمن  هتسخ  ار  وا  ناگدننکرارصا 

[ ...دناوخب هبترم  هس  ار  تایآ  نیا  : متسیب ]

نیا هبترم  هس  هکره  : دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  : هدرک تیاور  ساّبع  نبا  زا  نیّدـلا  مالعا  باـتک  رد  یملید  : متـسیب
تایآ
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ره زا  دعب  رگا  ،و  دوش هتفریذپ  شزامن  دـبایرد و  هدـش  توف  وا  زا  هتـشذگ  زور  رد  باوث  زا  ار  هچنآ  ، دـناوخب برغم  زامن  زا  سپ  ار 
تانـسح شیارب  نیمز  كاخ  تاّرذ  ،و  ناتخرد گرب  ،و  ناراب تارطق  نامـسآ و  ناگراتـس  ددع  هب  دـناوخب  ّبحتـسم  بجاو و  زامن 

: تایآ تسا  نیا.دوش  یم  هداد  وا  هب  ربق  رد  ، هنسح هد  هنسح  ره  يازا  رد  ، دریمب نوچ  ،و  دوش یم  هتشون 

ینامز هاگماش و  ماگنه  هب  ،و  نیمز اهنامـسآ و  رد  تسوا  نآ  زا  شیاتـس  ،و  دییآرد حبـص  هب  ،و  دینک ماش  هک  هاگنآ  ادـخ  تسا  هّزنم 
یم هدـنز  نآ  گرم  زا  سپ  ار  نیمز  ،و  دـنک یم  جراـخ  هدـنز  زا  ار  هدرم  ،و  دروآ یم  نوریب  هدرم  زا  ار  هدـنز  ، دـییآرد رهظ  هـب  هـک 

،و دـننک یم  فصو  هچنآ  زا  ، تّزع راـگدرورپ  ، تراـگدرورپ تسا  هّزنم  ، دـیوش یم  هدروآ  نوریب  هدـنز  اـهربق  زا  نینچ  نیا  ،و  دزاـس
.نایناهج راگدرورپ  ، ار يادخ  شیاتس  ،و  نالوسر رب  مالس 

[ ...دناوخب رمع  لوط  تهج  ار  اعد  نیا  : مکی تسیب و  ]

دـمآ و مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  تمدـخ  يدرم  : هدرک تیاور  جاّرد  نب  لـیمج  زا  ، ربـتعم دنـس  هب  سوواـط  نبا  دّیـس  : مکی تسیب و 
ترـضح ، دـبایرد گرم  مه  ارم  مسرت  یم  ، مرادـن یـسنوم  ،و  دـنا هدرم  مناـشیوخ  ،و  هـتفر ـالاب  ملاـس  ّنـس و  نـم  يـالوم  يا  : تـفگ

ار ناتــسود  ناـشیوخ و  دوـخ و  رمع  ندـش  ینـالوط  رگا  ،و  دـنرتهب ناـکیدزن  زا  نـتفرگ  سنا  يارب  ، حــلاص نمؤـم  ناردارب  : دوـمرف
هدش قیدصت  يوگتـسار  لوسر  ایادخ  ، تسرف دورد  دّـمحم  نادـناخ  دّـمحم و  رب  ایادـخ.ناوخب  زامن  ره  زا  سپ  ار  اعد  نیا  ، یهاوخ
حور نتفرگ  رد  دیدرت  نوچمه  ما  هدرکن  دـیدرت  میاهراک  زا  يراک  چـیه  رد  : يدومرف وت  هک  : تفگ ( شنادـناخ وا و  رب  وت  دورد  ) تا
دورد دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  ایادـخ  ، مرادـن شوخ  ار  وا  ندـناجنر  مه  نم  درادـن و  شوخ  ار  گرم  وا  هک  یلاحرد  منمؤم  ةدـنب 

.هدم رارق  يدب  مناتسود  زا  يدحا  ،و  مدوخ ةرابرد  ،و  نادرگ کیدزن  ار  يرای  تیفاع و  شیاشگ و  تا  ّیلو  يارب  ،و  تسرف

تموادم اعد  نیا  رب  نوچ  : تفگ يوار  « نالف یف  نالف و ال  یف  و ال  :» وگب ربب و  مان  ار  دوخ  ناتسود  زا  کی  کی  یهاوخ  رگا  و 
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هدش لقن  اعد  ياهباتک  مامت  رد  و.تسا  ربتعم  رایسب  اعد  نیا  ،و  ما هدش  هتسخ  لولم و  یناگدنز  زا  هک  ما  هتفای  رمع  نادنچ  ، مدرک

حبص زامن  هب  صتخم  تابیقعت  رکذ  رد 

هراشا

.تسا رایسب  بیقعت  نیا  صوصخ  تلیضف  رد  ثیداحا  ،و  تساهزامن ریاس  را  شیب  ، حبص زامن  بیقعت  هک  نادب 

زا رت  شخب  تعرس  ، يزور ندروآ  تسدب  رد  باتفآ  عولط  ات  حبـص  زامن  زا  دعب  ادخ  رکذ  : هدش تیاور  مالّـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا 
عولط ات  ، حبـص عولط  زا  هکره  : هدـش تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا.تسا  نیمز  يور  رب  تراـجت  يارب  ندرک  رفس 

هیلع رقاب  ماما  زا.دناهرب  خزود  شتآ  زا  ار  وا  ادخ  ، دشاب لوغشم  بیقعت  هب  ،و  دریگ رارق  دوخ  [ زامن ندناوخ  ّلحم  ] يّالصم رد  ، باتفآ
ات بورغ  زا  ار  شیوخ  بش  رکشل  ،و  دنک یم  رشتنم  باتفآ  عولط  ات  حبص  عولط  زا  ار  شیوخ  زور  رگـشل  ناطیـش  : هدش لقن  مالّـسلا 

، نامز ود  نیا  رد  هک  ، دینک دای  رایسب  ار  ادخ  تعاس  ود  نیا  رد  ، نیاربانب [ برغم قفا  رد  دوجوم  یخرـس  ] هّیبرغم ةرمح  ندش  فرط  رب 
زامن هک  یماگنه  ، ناسارخ رد  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  هک  هدش  تیاور  حیحـص  دنـس  هب.دنک  یم  لفاغ  ادـخ  رکذ  زا  ار  یمدآ  ناطیش 

نآ يارب  یمرچ  هسیک  هاگنآ  ، دندوب بیقعت  لوغشم  ،و  دنتسشن یم  شیوخ  يّالصم  رد  باتفآ  عولط  ات  ، دندروآ یم  ياج  هب  ار  حبص 
سپ دندیوج ، یم  ردنک  يرادقم  سپـس  ، دندرک یم  كاوسم  اهنآ  کی  کی  هب  ، دوب كاوسم  دنچ  نآ  رد  هک  ، دندروآ یم  ترـضح 

لوغشم باتفآ  عولط  ات  حبـص  عولط  زا  هکره  : هدش تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا.دندرک  یم  توالت  نآرق  نآ  زا 
حبص زا  سپ  ارم  مدآ  دنزرف  يا  : دیامرف یم  یلاعت  قح  : هدش دراو  یـسدق  ثیدح  رد.دوش  یم  هشون  وا  يارب  ّجح  باوث  ، دشاب بیقعت 

.منک تیافک  ار  وت  ّمهم  ياهراک  همه  ات  ، نک دای  تعاس  کی  رصع  زا  سپ  ،و  تعاس کی 

: حبص هب  ّصتخم  تابیقعت  اما 

[ دیوگب هیلا  بوتا  یبر و  هللا  رفغتسا  هبترم  داتفه  : لوا ]

یم شزرمآ  بلط  ادخ  زا  هبترم  داتفه  حبـص  زامن  زا  سپ  هکره  : هدرک تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ، ربتعم دنـس  هب  هیوباب  نبا  : لوا
يرگید تیاور  رد  ،و  دوش بکترم  هاـنگ  رازه  داـتفه  زور  نآ  رد  دـنچره  ، دزرماـیب ار  وا  ادـخ  ، دـیوگب مدرگیم  زاـب  وا  يوسب  منک و 

هانگ (1). دصتفه  تسا  هدمآ 

[ دناوخب دیحوت  هروس  هبترم  هدزای  : مود ]

: هدرک تیاور  مالّسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  ربتعم  ياهدنس  حیحص و  دنس  هب  هیوباب  نبا  نینچمه  مود 
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يارب يزوجم  نانجلا  حـیتافم  هژیو  هب  یبهذـم و  بت  مامت  رد  تایاور  هنوگ  نیا  هک  میـشاب  هتـشاد  هجوت  اـنعم  نیا  هب  دـیاب  (( 1 - ) 1
ملع ساسارب  ، تایاور هنوگ  نیا  هب  یمرگ  لد  اب  یسک  رگا  ،و  تسا ترایز  ای  اعد  ای  رافغتـسا  تمظع  رگنایب  هکلب  ، تسین هانگ  ماجنا 

روجهم هبوت  تذـل  ندیـشچ  زا  ار  شلد  هدرک و  رود  قح  تمحر  زا  مورحم و  قح  تاضویف  زا  ار  دوخ  دوش  هاـنگ  هب  هدولآ  دـمع  و 
تسا هدومن 
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دلب » رد دوش  یمن  هتـشون  وا  رب  یهانگ  ناطیـش  مغر  یلع  زور  نآ  رد  ، دناوخب ار  دـیحوت  ةروس  هبترم  هدزای  حبـص  زامن  زا  سپ  هکره 
ناطیش رادقم  ره  زور  نآ  رد  ، دناوخب هبترم  هد  زور  ره  ار  دیحوت  هکره  : هدرک تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  ترضح  زا  « نیمألا

.دوش یمن  هتشون  دوش  هتشون  وا  رب  یهانگ  هک  دشوکب 

[ ...دنیبن یهورکم  چیه  زور  نآ  رد  ات  دیوگب  ار  تاملک  نیا  هبترم  دص  : مّوس ]

: دیوگب هبترم  دص  حبص  زامن  زا  سپ  هکره  : هدرک تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  حیحص  دنس  هب  ینیلک  : مّوس

خیـش ار  انعم  نیا.دـنیبن  یهورکم  چـیه  زور  نآ  رد.گرزب  يالاو  يادـخ  هب  رگم  تسین  ییورین  شبنج و  ، دـش تساوخ  ادـخ  هچنآ 
.دنا هدرک  رکذ  شیوخ  ياعد  بتک  رد  زین  نارگید  یسوط و 

[ ...دناوخب ار  ردق  هروس  : مراهچ ]

ماگنه ،و  هبترم هد  حبـص  زامن  زا  دـعب  ار  ردـق  ّروس  هکره  ، دـنا هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ترـضح  زا  وا  ریغ  یمعفک و  : مراـهچ
هب لاس  یـس  هزادـنا  هب  ار  لمع  ةدنـسیون  رازه  ود  ، دـناوخب هبترم  هد  رـصع  زا  دـعب  ،و  هبترم هد  یعرـش  رهظ  تقو  زا  باتفآ  نتـشذگ 

هکئالم زا  فص  داتفه  ، دناوخب رجف  عولط  زا  دـعب  هبترم  تفه  ار  نآ  هکره  ، هدـش تیاور  ترـضح  نآ  زا  نینچمه  ،و  دزادـنا تمحز 
هک یـسک  يارب  هدـش  لقن  يدایز  باوث  مالّـسلا  هیلع  داوج  ماما  زا  و.دـننک  مّحرت  وا  هب  هبترم  داتفه  ،و  دنتـسرف وا  رب  تاولـص  داـتفه 
زا دعب  ، هبترم تفه  حبـص  زامن  زا  شیپ  رجف و  عولط  زا  دعب  : دناوخب تروص  نیا  هب  هبترم  شـش  داتفه و  ، زور هنابـش  رد  ار  ردق  ةروس 

کی تسیب و  رهظ  ياه  هلفان  زا  دعب  ،و  هبترم هد  هلفان  زا  شیپ  یعرـش و  رهظ  تقو  زا  باتفآ  نتـشذگ  زا  دـعب  هبترم و  هد  حبـص  زامن 
قح هک  تسا  نیا  شباوث  هلمج  زا.هبترم  هدزاـی  باوـخ  تقو  رد  ،و  هبترم تفه  اـشع  زا  دـعب  ،و  هبترم هد  رـصع  زاـمن  زا  دـعب  ،و  هبترم

.دنسیونب وا  يارب  ار  نآ  باوث  ، لاس رازه  شش  یس و  رد  هک  ، دنیرفایب هتشرف  رازه  یلاعت 

[ ...دشاب ناما  رد  یگناوید  يروک و  زا  ات  دیوگب  ار  تاملک  نیا  هبترم  هد  : مجنپ ]

هّللا یلص  لوسر  ترضح  هک  دنا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  هّللا  مهمحر  املع  ریاس  هیوباب و  نبا  : مجنپ
: دیوگب هبترم  هد  حبص  زامن  یپ  رد  زور  ره  هکره  : دومرف هلآ  هیلع و 

یناشیرپ و هروخ و  یگناوید و  يروک و  زا  ار  وا  یلاعت  قح.میظعلا  یلعلا  هّللاب  ّالا  هّوق  لوح و ال  ـال  هدـمحب و  میظعلا و  هّللا  ناـحبس 
.دهد یم  تیفاع  يریپ  رد  ندش  درخ  یب  ندنام و  راوآ  ریز 

[ ...دزادنا ریخات  وا  لجا  رد  ادخ  ات  دناوخب  ار  اهاعد  نیا  : مشش ]
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ادخ دهاوخ  یم  هکره  : هدومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  : هدرک تیاور  مالّسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  نیمألا  دلب  باتک  رد  : مشش
نیا رب  نیـسپ  دادماب و  ره  دیاب  ، دراد شهاگن  دـنیاشوخان  ياهگرم  زا  و  دـهد ، يرای  شنانمـشد  رب  ار  وا  ،و  دزادـنا ریخأت  وا  لجا  رد 

: دیوگب هبترم  هس  ، دیامن تموادم  اهاعد 
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شیاتـس : دـیوگب هبترم  هس  و.یـسرک  يانهپ  ،و  شرع ینیگنـس  ،و  يدونـشخ ّدحرـس  ،و  شناد تیاهن  ،و  وزارت يرپ  ،و  ادـخ تسا  هّزنم 
ادخ زج  يدوبعم  : دیوگب هبترم  هس  و.یسرک  يانهپ  و  شرع ، ینیگنس  يدونشخ و  ّدحرـس  ،و  شناد تیاهن  ،و  وزارت يرپ  هب  ار  يادخ 

رت گرزب  ادـخ  : دـیوگب هبترم  هس  و.یـسرک  ياـنهپ  ،و  شرع ینیگنـس  ،و  يدونـشخ ّدحرـس  ،و  شناد تیاـهن  وزارت و  يرپ  هب  ، تـسین
.یسرک يانهپ  ،و  شرع ینیگنس  ،و  يدونشخ ّدحرس  ،و  شناد تیاهن  ،و  وزارت يرپ  هب  ، تسا

[ نآ يدیپس  هب  مشچ  یهایس  زا  دوب  دهاوخ  رت  کیدزن  ادخ  مظعا  مسا  هب  نآ  هطساوب  هک  دیوگب  هبترم  دص  ار  تاملک  نیا  : متفه ]

مان هب  : دیوگب هبترم  دص  حبص  زامن  زا  سپ  هکره  : هدرک تیاور  مالّسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  سوواط  نبا  دّیـس  : متفه
ادـخ مظعا  مسا  هب.گرزب  يـالاو  يادـخ  هب  زج  تسین  ییورین  شبنج و  ، تسا یگـشیمه  شا  یناـبرهم  رایـسب و  شتمحر  هک  ادـخ 

مالّسلا امهیلع  مظاک  ترـضح  قداص و  ترـضح  زا  ربتعم  ياهدنـس  هب  زین  و.نآ  يدیپس  هب  مشچ  یهایـس  زا  دوب  دهاوخ  رت  کیدزن 
داتفه ، دناوخب ار  اعد  نیا  هبترم  تفه  ، دـنک تکرح  ،و  دـیوگب نخـس  هکنآ  زا  شیپ  ، برغم حبـص و  زامن  زا  سپ  هکره  : هدـش تیاور 
ربتعم تایاور  یضعب  رد  و.دشاب  یم  ناهاشداپ  ّرـش  ناطیـش و  ّرـش  یـسیپ و  هروخ و  اهنآ  نیرت  ناسآ  هک  ، دوش یم  رود  وا  زا  الب  عون 
رتـشیب هچره  ،و  هدـش ناـیب  هترم  ردـص  نآ  رثـکا  ّدـح  ،و  هبترم هس  نآ  لـقا  ّدـح  تسا و  هدـش  دراو  هبترم  هد  یـضعب  رد  هبترم و  هـس 

.دوب دهاوخ  رتشیب  شباوث  ، دیوگب

[ ...دراد هارمه  هب  يزاین  یب  هک  دیوگب  ار  تاملک  نیا  هبترم  هد  : متشه ]

،و هدش هتسب  نم  راک  هک  درک  تیاکش  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  هب  يدرم  : دنا هدرک  تیاور  نارگید  دهف و  نب  دمحا  خیش  : متشه
زامن زا  سپ  : دومرف ترـضح  ددرگ ، یمن  هدروآرب  ، میامن یم  هّجوت  هک  تجاح  ره  هب  ،و  مباـی یمن  يدوس  منک  یم  ور  يراـک  ره  هب 

: وگب هبترم  هد  حبص 

هیداب زا  یعمج  ، مدرک تموادم  اعد  نیا  رب  هک  ینامز  كدنا  : تفگ يوار.هلضف  نم  هلاسا  هّللا و  رفغتسا  ، هدمحب میظعلا و  هّللا  ناحبس 
لام سپ  ، درادن یثراو  وت  زج  ،و  هتفر ایند  زا  وت  ماوقا  زا  يدرم  هک  دنداد  ربخ  ارم  ،و  دندمآ

ص:928

 ( ناسآ شراگن  نانجلا (  حیتافم  دیدج  www.Ghaemiyeh.comبختنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1215زکرم  هحفص 1018 

http://www.ghaemiyeh.com


هـضرع ترـضح  نآ  هب  مان  ماقلم  يدرم  : دـنا هدرک  تیاور  « مراکم »و« یفاک » باتک رد.مزاـین  یب  لاـح  اـت  دـمآ و  نم  تسد  هب  ، رایـسب
هک درک  وا  میلعت  ار  اعد  نیا  ترـضح  ، دـشاب ناسآ  هدوب و  عماـج  ترخآ  اـیند و  یتخبکین  يارب  هک  نک  میلعت  ییاـعد  نم  هب  : تشاد

.دش وکین  شلاح  ،و  درک تموادم  اعد  نیا  رب  وا  ، دناوخب دیآرب  باتفآ  هک  ینامز  ات  حبص  زامن  زا  سپ 

[ ...دنک ادا  ار  شضرق  یلاعت  قح  هک  دناوخب  ار  اعد  نیا  : مهن ]

وت هب  ییاـعد  یهاوخ  یم  : دومرف ترـضح  ، متفر مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  تمدـخ  هدرک  تیاور  نانـس  نب  هّللا  دـبع  زا  یـشاّیع  : مهن
ترـضح مدـنمزاین  رایـسب  هچ  ییاعد  نینچ  هب  : متفگ ؟ ددرگ وکین  تلاح  ،و  دـنک ادا  ار  تضرق  یلاعت  قح  ، یناوخب نوچ  هک  مزوماـیب 

: وگب حبص  زامن  زا  سپ  : دومرف

،و تسین کیرـش  ییاورنامرف  رد  وا  يارب  ،و  تفرگن يدنزرف  هک  ار  يادخ  شیاتـس  ،و  دریم یمن  هک  يا  هدنیاپ  ةدـنز  رب  مدرک  لّکوت 
تدش زا  مروآ  یم  هانپ  وت  هب  ایادخ  ، هتـسیاش یندرمـش  گرزب  ار  وا  رامـش  گرزب  ،و  دشاب یمن  يراوخ  يور  زا  یتسرپرـس  وا  يارب 
تیاور هب  و.ینک  يرای  مدرم  دوخ و  هب  تبـسن  تّقح  يادا  رب  ارم  مهاوخ  یم  وت  زا  ،و  يرامیب ضرق و  راشف  زا  ،و  یتسدگنت زاین و و 

مدرم دوخ و  هب  تبـسن  تّقح  يادا  رب  ارم  ،و  تسرف دورد  شنادـناخ  دّـمحم و  رب  سپ  ، ضرق راشف  زا  :و  تسا نینچ  نارگید  خـیش و 
.نک يرای 

[ ...تسیرامیب یناشیرپ و  یتسدگنت و  عفر  بجوم  هک  دناوخب  ار  اعد  نیا  : مهد ]

ترـضح ، درک تیاکـش  يرامیب  یناـشیرپ و  یتسدـگنت و  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب  يدرم  : هدرک تیاور  یمعفک  : مهد
یتحار يرگناوت و  تّحـص و  هب  وا  لاح  ، درک تموادـم  اعد  نیا  رب  زور  هس  وا  ، دـناوخب ار  اعد  نیا  هبترم  هد  ماـش  حبـص و  ره  : دومرف

: تسا نیا  اعد  ،و  دنا هدرک  رکذ  حبص  زامن  بیقعت  رد  ار  نآ  ، نارگید یسوط و  خیش  و  تشگرب ،

يارب ،و  تفرگن يدنزرف  هک  ار  يادخ  شیاتـس  ،و  دریم یمن  زگره  هک  يا  هدنز  رب  مدرک  لّکوت  ، ادخ هب  رگم  تسین  ییورین  شبنج و 
.هتسیاش یندرمش  گرزب  رامش  گرزب  ار  وا  ،و  تسین یتسرپرس  يراوخ  يور  زا  وا  يارب  ،و  دشاب یمن  یکیرش  ییاورنامرف  رد  وا 

ص:929

 ( ناسآ شراگن  نانجلا (  حیتافم  دیدج  www.Ghaemiyeh.comبختنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1215زکرم  هحفص 1019 

http://www.ghaemiyeh.com


[ ...ادخ زا  تسا  يدهع  نتفرگ  هک  دناوخب  ار  اعد  نیا  : مهدزای ]

ایآ : دومرف دوخ  نارای  هب  هک  دنا  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  نارگید  یمعفک و  یـسربط و  خیـش  : مهدزای
ار اـعد  نـیا  : دوـمرف ؟ مـیریگب دـهع  هنوـگچ  : دـنتفگ ؟ دـیریگب يدـهع  ناـیناهج  يادــخ  دزن  ، ماـش حبــص و  ره  هـک  نـیا  زا  دــیناوتان 

یم رـس  ادن  يدانم  ، دوش تمایق  زور  نوچ  ، دنراذگ یم  یهلا  شرع  ریز  ،و  دننز یم  يرهم  نآ  رب  ، دـناوخب ار  اعد  نیا  هکره  ، دـیناوخب
خیـش.دنوش تشهب  دراو  دهع  نآ  اب  ،و  دنهد ناشیا  هب  ار  دهع  نآ  سپ  ؟ دنراد يدهع  نامحر  يادخ  دزن  هک  نانآ  دنیاجک  هک  ، دـهد

هدنـشخب يا  ، ادـیپ ناـهنپ و  ياـناد  ، نیمز اهنامـسآ و  ةدـننیرفآ  يا  ، ایادـخ تسا : هدروآ  حبـص  زاـمن  بیقعت  رد  ار  اـعد  نـیا  یـسوط 
،و تسین یکیرـش  وت  يارب  و  يا ، هناـگی  ، تسین وت  زج  يدوبعم  ، ادـخ ییوت  یتـسار  هب  هک  ، منک یم  دـهع  اـیند  نیا  رد  وت  اـب  ، ناـبرهم

ةزادنا هب  ، هاگ چیه  ارم  ،و  تسرف دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  ایادخ  تسوت ، ةداتـسرف  هدـنب و  ( شنادـناخ وا و  رب  ادـخ  دورد  ) دّـمحم
یم مرود  ریخ  زا  ، يراذـگاو نتـشیوخ  هب  ارم  رگا  راذـگماو  تناگدـیرفآ  زا  کیچیه  هب  هن  نتـشیوخ و  هب  نداـهن  مه  رب  مشچ  کـی 

،و تسرف دورد  شا  هزیکاپ  نادناخ  دّمحم و  رب  سپ  مرادن ، نانیمطا  تتمحر  هب  زج  مراگدرورپ  يا  ، دنک یم  مکیدزن  ّرـش  هب  ،و  دـنک
.ینک یمن  هدعو  فلخ  وت  هک  یتسار  هب  ، يزادرپب نم  هب  تمایق  زور  رد  ار  نآ  هک  ، هد رارق  يدهع  دوخ  شیپ  نم  يارب 

[ ...دنامب ناما  رد  خزود  شتآ  زا  ات  دناوخب  ار  اعد  ود  نیا  : مهزاود ]

نخـس هکنآ  زا  شیپ  حبـص و  زاـمن  زا  سپ  هک  ره  : هدرک تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  یعادـلا  هدـع  » باـتک رد  : مهزاود
: دناوخب ار  اعد  نیا  دیوگب 

ربتعم دنـس  هب  « لامعالا باوث   » باتک رد  هیوباب  نبا.دـنک  ظفح  خزود  شتآ  زا  ار  وا  یلاعت  قح  « هتیب لـها  دّـمحم و  یلع  یلـص  ّبر  »
: وگب هبترم  دص  حبص  زامن  زا  سپ  : هدرک تیاور 
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زا شیپ  هبترم  دـص  رگید  تیاور  هب  ،و  دراد هاگن  خزود  شتآ  زا  ار  وت  تروص  یلاعت  قح  ات  «، دّـمحم لآ  دّـمحم و  یلع  ّلص  ّمهّللا  »
.راّنلا نم  یتبقر  قتعا  ،و  دّمحم لآ  دّمحم و  یلع  ّلص  ّبر  ای  : وگب نتفگ  نخس 

رکش ةدجس 

هراشا

ندـش هزات  تقو  رد  رکـش  ةدجـس  هک  تسا  نآ  رب  هعیـش  ياملع  قافتا  و.روآ  اجب  رکـش  ةدجـس  ، يدـش غراـف  زاـمن  بیقعت  زا  نوچ 
رقاب ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب.زامن  يادا  قیفوت  رب  رکـش  يارب  تسا  زامن  زا  سپ  نآ  نیرتهب  ،و  تسا ّبحتـسم  ییالب  عفد  اـی  ، یتمعن
اجب هدجس  ، نآ هنارکش  هب  هکنآ  رگم  ، درکن دای  ادخ  زا  ار  یتمعن  چیه  ، مالّسلا هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  مردپ  : هدش تیاور  مالّسلا  هیلع 

وا زا  ، دیسرت یم  نآ  زا  هک  ار  يّرش  ادخ  ،و  درک هدجـس  هکنآ  رگم  ، دشاب هدجـس  نآ  رد  هک  دناوخن  ار  نآرق  زا  يا  هیآ  چیه  ،و  دروآ
ندومن حالـصا  هاگره  ،و  دروآ یم  اجب  هدجـس  نآ  زا  سپ  ، دش یم  غراف  هک  یبجاو  زامن  ره  زا  ،و  درک هدجـس  هکنآ  رگم  درکن  عفد 

هب ، دوب نایامن  هدجـس  رثا  ، ترـضح نآ  دوجـس  عضاوم  مامت  رد  ، درک یم  هدجـس  نآ  رکـش  رطاخ  هب  ، تفای یم  قیفوت  ار  رفن  ود  نایم 
ریغ رد  ینمؤم  ره  هدش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  حیحـص  دنـس  هب  زین  و.دنتفگ  یم  داّجـس  ترـضح  نآ  هب  رطاخ  نیا 

هجرد هد  ،و  دنک یم  وحم  وا  زا  ار  هئیس  هد  ،و  دسیون یم  هنسح  هد  وا  يارب  یلاعت  قح  دنک  هدجـس  ادخ  يارب  یتمعن  رکـش  يارب  ، زامن
: هدش تیاور  ترضح  نآ  زا  رایسب  ربتعم  ياهدنس  هب  و.دنادرگ  یم  دنلب  تشهب  رد  وا  يارب 

ره رب  رکـش  ةدجـس  : دوـمرف يرگید  حیحـص  ثیدـح  رد.تسا  هیرگ  اـب  هارمه  ةدجـس  تلاـح  ، ادـخ هب  هدـنب  تـالاح  نیرت  کـیدزن 
یتفگش هب  دوخ  زا  ار  ناگتـشرف  ،و  امن دونـشخ  نآ  ۀلیـسو  هب  ار  تراگدرورپ  ،و  نک مامت  نآ  اب  ار  دوخ  زامن  ، تسا بجاو  یناملـسم 

ار هدرپ  ناگتـشرف  وا و  نیب  نایناهج  راگدرورپ  ، دـنک رکـش  ةدجـس  نآ  زا  سپ  ،و  دروآ اجب  زاـمن  هاـگره  هدـنب  هک  یتسرد  هب  ، زادـنا
هب نم  هاگشیپ  رد  سپ  ، درک مامت  ارم  دهع  ،و  دومن ادا  ارم  ۀضیرف  هک  ، دینک رظن  نم  هدنب  بناج  هب  ، نم ناگتشرف  يا  : دیوگب دیاشگب و 

یم.ار تـتمحر  دـنهد  یم  خـساپ  ؟ داد دـیاب  یـشاداپ  هـچ  وا  هـب  ، نـم ناگتــشرف  يا  ، درک هدجــس  ما  هدرک  ماـعنا  وا  رب  هـچنآ  رطاـخ 
،و وا ّمهم  ياهراک  تیافک  : دنیوگ یم  ؟ هچ رگید  : دیامرف یم  زاب  ، تشهب : دنیوگ یم  ؟ هچ رگید  : دسرپ
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: دنیوگ یم  ناگتشرف  هکنآ  ات  ، دنهد یم  خساپ  ناگتشرف  ،و  دسرپ یم  تاّرک  هب  یلاعت  قح  سپ.شتاجاح  ندروآرب 

لـضف هب  ،و  درک رکـش  ارم  وا  هک  نانچ  ، منک یم  رکـش  ار  وا  نم  : دیامرف یم  میرک  يادـخ  هاگنآ  ، میناد یمن  يزیچ  رگید  ، اراگدرورپ
مالّـسلا هیلع  قداص  ترـضح  زا  حیحـص  دنـس  هب  ! منایامن یم  وا  هب  تماـیق  رد  ار  دوخ  میظع  تمحر  ،و  منک یم  ور  وا  يوس  هب  دوخ 

ثیدح رد  و.درک  یم  هدجـس  نیمز  رب  رایـسب  هک  ، دینادرگ دوخ  لیلخ  نآ  يارب  ار  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  ، نایملاع يادخ  : هدش تیاور 
دوخ هرهچ  ، دنیبن ار  وت  نافلاخم  زا  یـسک  هک  یـشاب  ییاج  رد  ،و  يروآ دای  هب  ار  ادـخ  ياهتمعن  زا  یتمعن  نوچ  : دومرف يرگید  ربتعم 
دوخ مکش  نییاپ  رب  تسد  ، ینک هدجس  یناوتن  ،و  دنشاب رضاح  نافلاخم  هک  یـشاب  ییاج  رد  رگا  ،و  راذگ نیمز  رب  هدجـس  ّتین  هب  ار 

نافلاخم هک  ، تسا نآ  رطاـخ  هب  نتـشاذگ  مکـش  رب  تسد  رد آ،و  عوکر  تلاـح  هب  ادـخ  هب  تبـسن  ینتورف  عضاوت و  يارب  ،و  راذـگ
وت یناد  یم  : درک باطخ  مالّسلا  هیلع  یسوم  هب  یلاعت  قح  : هدش دراو  يددعتم  تایاور  رد.هدش  ادیپ  وت  مکش  رد  يدرد  ، دننک نامگ 

: تفگ یسوم  ؟ مدرک دوخ  میلک  ار  وت  اهنت  مناگدیرفآ  نایم  زا  ،و  مدیزگرب هچ  يارب  ار 

شیب نم  هاگشیپ  رد  هک  ، مدیدن ار  یسک  ناشیا  نایم  رد  ، مدرک هّجوت  ناگدنب  لاوحا  رب  هکنآ  يارب  : دومرف ادخ  ، مناد یمن  اراگدرورپ 
هیلع اضر  ترـضح  زا  ّقثوم  دنـس  هب.يراذگ  یم  كاخ  رب  ار  تارهچ  فرط  ود  ، يوش یم  غراف  زامن  زا  وت  نوچ  ، دروآ عوشخ  وت  زا 

،و هداد قیفوت  بجاو  ندرک  ادا  رب  ار  دوخ  ةدنب  هکنیا  رب  تسا  ادخ  رکـش  ، بجاو زامن  زا  تغارف  زا  سپ  هدجـس  : هدش تیاور  مالّـسلا 
: دیوگب هبترم  هس  هک  تسا  نیا  ، دوش هتفگ  هدجس  نیا  رد  دیاب  هک  يزیچ  رتمک 

رکش و يارب  نم  بناج  زا  هدجس  نیا  هک  تسا  نیا  شیانعم  : دومرف ترـضح  ؟ دراد ییانعم  هچ  « هّلل ارکـش  :» دیـسرپ يوار  « هّلل ارکـش  »
تمعن و ینوزف  بجوم  ادـخ  رکـش  ،و  مدرک ادا  ار  وا  بجاو  ،و  متـساخرب شتمدـخ  هب  داد  قـیفوت  نم  هب  هکنیا  رب  تسا  ادـخ  ساـپس 

اما و.دوش  یم  ناربج  هدجـس  نیا  هلیـسو  هب  هتـشگن  ناربج  اه  هلفان  هب  هک  ، دـشاب هدـنام  يریـصقت  زامن  رد  رگا  ،و  تسا تعاط  قیفوت 
ماجنا نیمز  رب  هک  تسا  نآ  طوحا  و  تسا ، حیحص  دریگ  تروص  هک  یلکـش  ره  هب  تسین  یطرـش  هب  طورـشم  ، هدجـس نیا  تیفیک 
تـسا حیحـص  نآ  رب  زاـمن  هدجـس  هچنآ  رب  ار  یناـشیپ  ،و  دـنک هدجـس  وضع  تفه  رب  زاـمن  هدجـس  دـننام  دـیاب  دـناوتب  رگا  ،و  دریگ

، دناباوخب نیمز  رب  ار  اهتسد  زامن  هدجس  فالخ  رب  هک  تسا  نآ  رتهب  ،و  دراذگب
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ار و پچ  بناج  هاگنآ  ، ار تروص  تسار  فرط  سپس  ، دراذگ نیمز  رب  ار  یناشیپ  لوا  تسا  ّبحتسم  ،و  دناسرب نیمز  هب  ار  مکـش  و 
تروص مه  رکذ  نتفگ  نودب  ارهاظ  و.دنیوگ  یم  « رکـش ةدجـس  ود  » ار تلاح  نیا  رطاخ  نیمه  هب.دراذـگ  نیمز  رب  ار  یناشیپ  هرابود 

رکذ دـعب  رطـس  دـنچ  رد  هک  ار  ییاهاعد  اهرکذ و  هک  تسا  نآ  رتهب  ،و  دـیوگب رکذ  هدجـس  نیا  رد  هک  تسا  ّبحتـسم  ،و  دریگ یم 
زا سپ  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  : هدش تیاور  هک  نانچ  ، دهد لوط  ار  هدجـس  نیا  تسا  ّبحتـسم  ،و  دناوخب دش  دهاوخ 

رتشیب ترضح  نآ  : هدش دراو  يرگید  ثیدح  رد  ،و  ماش ماگنه  ات  رصع  زا  دعب  ،و  یعرش رهظ  ماگنه  ات  دومن  یم  هدجس  حبـص  عولط 
هیلع اضر  ترضح  : هدش تیاور  حیحـص  دنـس  هب  ،و  دندوب هدجـس  رد  یعرـش  رهظ  ماگنه  ات  ، باتفآ عولط  زا  سپ  زور  ره  لاس  هد  زا 

رب ار  دوخ  يور  فرط  ود  ترضح  نآ  ،و  دش یم  رت  ناشیا  قرع  زا  دجسم  هزیر  گنس  هک  ، دنام یم  دوجـس  رد  يا  هزادنا  هب  مالّـسلا 
،و دوب هدجس  رد  هک  یلاحرد  دمآ  ریمع  نبا  دزن  ناذاش  هب  لضف  هک  تسا  هدمآ  یّشک  لاجر  باتک  رد.دندنابسچ  یم  دجـسم  نیمز 

یم ار  جاّرد  نب  لیمج  ةدجس  رگا  : تفگ دمآ  نایم  هب  نخس  شا  هدجس  لوط  ةرابرد  ،و  تشادرب رس  نوچ  ، داد لوط  رایسب  ار  هدجس 
رــس نوــچ  ، داد لوــط  رایــسب  ار  هدجــس  وا  ، مـتفر لــیمج  دزن  يزور  : تــفگ زین  ،و  يدرمــش یمن  ینــالوط  ارم  ةدجــس  يدــید ،

زا زین  ،و  يدرمـش یم  ناـسآ  ارم  ةدجـس  ، يدـید یم  ار  ذوبّرخ  نب  فورعم  ةدجـس  رگا  : تفگ ؟ دـیداد لوط  ار  دجـس  : متفگ ، تشادرب
هک ، دادـیم لوط  يا  هزادـنا  هب  ار  هدجـس  ، تفر یم  ارحـص  هب  تدابع  يارب  لاّـضف  نب  یلع  نب  نسح  : هدرک تیاور  ناذاـش  نب  لـضف 
وا زا  دـندیرچ و  یم  وا  فارطا  رد  یـشحو  تاناویح  ،و  تسا يا  هداتفا  هماج ي  هک  نیا  نامگ  هب  ، دنتـسشن یم  شتـشپ  رب  ناگدـنرپ 
رفن رازه  يارب  ات  تشاد  یمن  رب  رس  تفر و  یم  هدجس  هب  باتفآ  عولط  ماگنه  هب  ، رایزهم نب  ّیلع  : هدرک تیاور  زین  دندیساره و  یمن 

يوناز دـننام  هب  وا  یناـشیپ  رب  هدجـس  لوط  ترثـک  زا  ،و  دوب هدرک  اـعد  دوخ  يارب  هک  هچنآ  دـننامه  درک  یم  اـعد  دوـخ  ناردارب  زا 
رتهب.رهظ ماگنه  رگم  تشادیمن  رب  تشاذگ و  یم  رکش  ةدجس  هب  رس  حبـص  زامن  زا  سپ  ریمع  نبا  : هدرک تیاور  زین  و  !! دوب هنیپ  ، رتش

زا سپ  برغم  زامن  رد  : دـنا هتفگ  باحـصا  رتشیب  دـشاب و  لفاون  ماجنا  زا  شیپ  تاـبیقعت و  ماـمت  زا  سپ  رکـش  ةدجـس  هک  تسا  نیا 
اجب لفاون  زا  شیپ  یلو  تسا  بوخ  تقو  ود  ره  ارهاظ  ،و  دـنا هتفگ  لفاون  زا  شیپ  ار  نآ  ماجنا  ناـمز  یـضعب  دریگ و  ماـجنا  لـفاون 
رتهب دیاش  دروآ ، لمع  هب  ار  ود  ره  رگا  هدرک و  تیاور  مالّـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  ترـضح  زا  يریمح  هکنانچ  ، تسا رتهب  ندروآ 

.دشاب

[ رکش هدجس  رد  هدراو  ياهاعد  ]

تیاور مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  لوا : .تسا  دروم  دنچ  نیا  اهنآ  نیرتناسآ  تسا و  رایـسب  هدجـس  نیا  ياهاعد  اما 
یبا نب  ءاجر  زا  « اضرلا رابخا  نویع  » رد.اوفع اوفع  هبترم  ردـص  یهاوخ  یم  رگا  وگب و  ارکـش  ارکـش  هبترم  دـص  یهاوخیم  رگا  : هدـش

رد هبترم  دـص  دـندشیم  غراف  رهظ  زامن  بیقعت  زا  هاـگره  ، ناـسارخ هار  رد  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  هک  هدرک  تیاور  كاحّـضلا 
ربتعم دنس  هب  ینیلک  خیش  مود : هّلل  ادمح  دنتفگ  یم  هبترم  دص  ، دندشیم غراف  رصع  زامن  بیقعت  زا  نوچ  هّلل و  ارکش  دنتفگیم  هدجس 

مالّسلا هیلع  قداص  ترضح  زا 
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هدجـس هب  نوچ.دناوخب  ار  دوخ  يادخ  دشاب و  هدجـس  رد  هک  تسا  یماگنه  یلاعت  يادـخ  هب  هدـنب  لاوحا  نیرتکیدزن  : هدرک تیاور 
: وگب يور 

رب تسرف  دورد  ، نادوبعم دوبعم  يا  ،و  ناراّبج راّبج  يا  ،و  نارورـس رورـس  يا  ،و  ناهاشداپ هاـشداپ  يا  ،و  ناگدـنرورپ راـگدرورپ  يا 
: وگب هاگنآ.هاوخب  ار  دوخ  تجاح  سپس  دّمحم  نادناخ  دّمحم و 

یتجاح چیه  ندروآرب  ،و  تسا هدنـشخب  ادخ  هک  ، نکب یهاوخ  هک  ار  ییاعد  ره  دعب.تسوت  تردق  تسد  رد  مرایتخا  ، ماوت هدـنب  نم 
لاـح هب  دجـسم  رد  یبش  ار  مردـپ  : هدرک تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  ّقثوم  دنـس  هب  ینیلک  موس : .تسین  راوشد  وا  يارب 

: دناوخ یم  ار  اعد  نیا  تسیرگ و  یم  مدینش  ، مدید هدجس 

هک یتسرد  هب  ، ایادخ مراگدرورپ  يا  ، مدرک هدجس  وت  يارب  یگدرب  یگدنب و  يور  زا  یتسار  هب  ، ینم راگدرورپ  وت  ایادخ  ، وت یهّزنم 
وت اریز  ریذـپب  ار  ما  هبوـت  يزیگنارب و  ار  تناگدـنب  هـک  يزور  ، راد هاـگن  تباذـع  زا  ارم  ایادـخ  ، يازفیب نآ  رب  تـسا  مـک  نـم  لـمع 
یم هدجس  رد  ار  اعد  نیا  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  : هدرک تیاور  ربتعم  دنس  هب  ینیلک   : مراهچ .ینابرهم  هبوت و  ةدنریذپ 

،و ددرگ یمن  هنهک  شا  هزات  هک  یشتآ  زا  مروآ  یم  هانپ  وت  هب  ،و  دنیـشن یمن  ورف  شیامرگ  هک  یـشتآ  زا  مروآ  یم  هانپ  وت  هب  : دناوخ
.ددرگن هدیشوپ  شا  هنهرب  هک  یشتآ  زا  مروآ  یم  هانپ  وت  هب  ،و  دوشن باریس  شا  هنشت  هک  یشتآ  زا  مروآ  یم  هانپ  وت  هب 

یم هتفگ  ینازینک  هب  دلو  ّما  ] يدلو ّما  : درک تیاکش  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هب  يدرم  : هدرک تیاور  ربتعم  دنـس  هب  ینیلک  مچنپ :
فوؤر ای  : دیوگب رکش  هدجس  رد  بجاو  زامن  ره  زا  سپ  : دومرف ، تسا لیلع  هک  مراد  [ دنوش يدنزرف  ياراد  دوخ  ناکلام  زا  هک  دوش 

مظاک ماما  قداص و  ماما  : هدـش لقن  ربتعم  تایاور  زا  يرایـسب  رد  مشـش : .دـبلطب  ار  دوخ  تجاح  هاگنآ  يدّیـس  اـی  ّبر  اـی  ، میحر اـی 
: دنتفگ یم  رایسب  رکش  ةدجس  رد  مالّسلا  امهیلع 
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هدجس رد  : هدش تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  حیحـص  دنـس  هب  متفه : .باسحلا  دنع  فوعلا  توملا و  دنع  هحاّرلا و  کلاسا 
.میرکلا ّیبر  هجول  میئّللا  یهجو  دجس  : دنتفگ یم 

هدجس رد  هدنب  هک  تسا  نآ  ، یلاعت قح  دزن  نانخس  نیرتهب  : هدش تیاور  مالّسلا  یلع  نانمؤم  ریما  زا  ربتعم  بتک  زا  یضعب  رد  متشه :
.یل رفغاف  یسفن  تملظ  ّینا  : دیوگب هبترم  هس 

رس یتقو  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  ترضح  : هدرک تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  زا  حیحص  دنـس  هب  « تایرفعج » رد مهن :
: دناوخ یم  ار  اعد  نیا  تشاذگ  یم  هدجس  هب 

زگره هک  يا  هدـنز  يا  ، زرمایب ارم  ناهانگ  ، تسا رت  شخبدـیما  ملمع  زا  نم  رب  ترهم  ،و  رت هدرتسگ  نم  ناهانگ  زا  تشزرمآ  ایادـخ 
: هدرک تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  يدنوار  بطق  مهد : .دریم  یمن 

تّزع يا  شکرس  ره  هدننک  راوخ  يا  : وگب نک و  هدجس  نیمز  رب  ، دسرب یتخس  تیاهن  هب  ،و  دوش ضراع  یمغ  تّدش و  وت  رب  هاگره 
هدع » باتک رد  ياشگب  ارم  لکشم  ،و  تسرف دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  سپ  ، دمآرس هب  مبات  ، دنگوس تّقح  هب  ، راوخ ره  شخب 

اهوناز ، دسرب نیگنس  یمغ  ای  ، يدیدش هودنا  ای  ، یتخس دمآ  شیپ  ای  يا  هثداح  يدرم  هب  هاگره  : هدرک تیاور  ترضح  نآ  زا  « یعادلا
.دبلطب ار  دوخ  تجاح  دناسرب و  نیمز  هب  زین  ، دوخ ۀنیس  دنابسچب و  نیمز  هب  ،و  دنک هنهرب  قفرم  ات  ار  دوخ  ياهتسد  و 

هّابر ای  هّللا  ای  : دیوگب هبترم  هس  هدجس  رد  هدنب  هاگره  : هدرک تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  هیوباب  نبا  مهدزای :
هدجس رد  هکره  : هدرک تیاور  « قالخالا مراکم  » رد.هاوخب ار  دوخ  تجاح  ، نم ةدنب  کّیبل  : دیوگ وا  باوج  رد  میرک  يادخ  هادّیس  ای 

زا « قالخا مراکم   » باتک رد  مهدزود : .هاوخب  ار  دوخ  تجاح  : دیامرف یلاعت  قح  ، دوش عطق  سفن  هک  ردق  نآ  هادّیس  ای  هّابر  ای  : دیوگب
هک دیسر  يدرم  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  ترضح  : هدرک تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 
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،و تسا ّیقح  نم  دزن  وا  زا  ار  هکره  ، ینک دونـشخ  نم  زا  هک  دوش  یم  هچ  ار  وـت  ، مراـگدرورپ يا  : تفگ یم  دوـب و  هدجـس  لاـح  رد 
زا نم  ،و  تسا ناراکمتـس  زا  وـت  تشذـگ  ، هک تسین  نـیا  زج  ینادرگ  تـشهب  دراو  ارم  تـتمحر  هـب  ،و  يزرماـیب ار  مناـهانگ  هـکنیا 

.نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  ، ریگ ارف  ترهم  هب  ارم  سپ  ، مناراکمتس

.دوب داع  موق  نامز  رد  هک  يدناوخ  ار  يربمایپ  ياعد  هک  یتسرد  هب  ، دش باجتسم  تیاعد  هک  رادرب  هدجس  زا  رس  : دومرف ترضح 

یم هدناوخ  هدجـس  رد  هک  میدرک  لقن  ار  اهاعد  یـضعب  ، دیز دجـسم  ،و  هفوک دجـسم  لامعا  نمـض  رد  « حیتافم » رد ام  : دـیوگ ّفلوم 
دنک اعد  هدجس  رد  ، دوخ ناردارب  يارب  تسا  ّبحتسم  : دومرف رکش  ةدجس  رکذ  رد  « دّجهتملا حابصم  » باتک رد  یـسوط  خیـش  و.دوش 

: دیوگب و 

دوبعم و  زیچ ، ره  مراگدرورپ  ،و  درذگ یم  هک  یماگنه  بش  ،و  کت تفج و  راگدرورپ  ،و  هناگ هد  ياهبـش  ،و  دادـماب راگدرورپ  يا 
ماجنا ینآ  هتـسیاش  هچنآ  نالف  نالف و  نم و  اب  ،و  تسرف دورد  شنادناخ  دّـمحم و  رب  ، زیچ ره  هاشداپ  ،و  زیچ ره  ةدـننیرفآ  ،و  زیچ ره 
تـسد ، یتشادرب هدجـس  زا  رـس  نوچ.یـشزرمآ  اوقت و  لها  وت  هک  یتسرد  هب  ، هدم ماجنا  میتسه  نآ  راوازـس  هچنآ  ام  هب  تبـسن  ،و  هد

بناج هب  هبترم  هس  سپس  ، یناشیپ هب  هاگنآ  ، یـشک یم  تروص  هب  تروص  پچ  فرط  زا  ،و  یلام یم  دوخ  دوجـس  عضوم  رب  ار  دوخ 
: ییوگ یم  هبترم  ره  رد  ،و  تسار

هنتف اهینوگرگد و  مغ و  نورد و  هودنا  ایادخ  ، نابرهم هدنـشخب و  ، راکـشآ ناهن و  ياناد  ، تسین وت  زج  يدوبعم  ، شیاتـس ار  وت  ایادخ 
.نک فرطرب  نم  زا  ار  تشگ  ناهن  هچنآ  دش و  راکشآ  هچنآ  اه 

تسا نآ  بورغ  باتفآ و  عولط  نیب  ام  هب  قلعتم  هک  يروما  لامعا و  زا  يرصتخم  نایب  رد  : مود لصف 
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رد تسا  راوازـس.یناوخ  یم  دـمآ  دـهاوخ  مجنپ  لصف  رد  « یلاعت هللا  ءاش  نا   » هک ار  ییاهاعد  ، دـنک یم  عولط  باـتفآ  هک  یناـمز  رد 
ار هلولیق  باوخ  ،و  يوش هدامآ  رهظ  زامن  يارب  رهظ  ندیـسر  ارف  زا  شیپ  ،و  دـشاب یمک  رادـقم  دـنچ  ره  ، یهدـب هقدـص  زور  يادـتبا 

رادیب رهظ  يارب  هلولیق  باوخ  زا  نک  یعـس  زین  ،و  تسا یبوخ  کمک  زور  ةزور  هنابـش و  تدابع  يارب  هلولیق  باوخ  ،و  يرادب مّدقم 
رظتنم دوب  هدیسرن  زامن  تقو  رگا  يروآ و  یم  ياجب  ار  دجسم  ّتیحت  زامن  ،و  يوریم دجـسم  بناج  هب  يریگ و  یم  وضو  دعب  ، يوش

ار یلمع  نیتسخن  دش  قّقحم  [ یعرش رهظ  ماگنه   ] لاوز نوچ  ، دوش هدناوخ  تقو  لوا  رد  زامن  تسا  ّبحتـسم  ،و  يوشیم تقو  لوخد 
: ییوگ یم  هک  تسا  نیا  یهد  یم  ماجنا  هک 

وا يارب  یکیرـش  ییاورناـمرف  رد  ،و  هتفرگن يدـنزرف  رـسمه و  هک  ار  يادـخ  شیاتـس  تسین و  ادـخ  زج  يدوـبعم  ،و  ادـخ تسا  هّزنم 
هتسیاش یندرمش  گرزب  رامش  گرزب  ار  وا  ، دشاب یمن  شیارب  یتسرپرس  يراوخ  يور  زا  ،و  تسین

یم تظفاحم  تیاهمـشچ  رب  هک  نانچ  ، نک تظفاحم  اعد  نیا  رب  : دومرف ملـسم  نب  دّمحم  هب  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  : هدـش تیاور 
رهظ لفاون  ندناوخ  هب  عورش  هاگنآ  ، يروآ یم  اجب  دش  رکذ  البق  هک  ار  یبادآ  ،و  باتشب نتفرگ  وضو  يارب  ، يرادن وضو  رگا  و.ینک 

شیاهاعد اب  هارمه  دـش  رکذ  ـالبق  هک  ار  يریبکت  تفه  ،و  ینک یم  ّتین  لّوا  تعکر  ود  يارب  سپ  ، تسا تعکر  تشه  هک  ینک  یم 
هروس ،و  لّوا تعکر  رد  ار  ( دـیحوت )و( دـمح ) ةروس ،و  ییوـگ یم  [ میجرلا ناطیـشلا  نم  هّللاـب  ذوـعا  ینعی  ] هذاعتـسا یهد و  یم  ماـجنا 

تابیقعت رد  هک  ار  يریبکت  هس  ، تعکر ود  نیا  زا  تغارف  زا  سپ  و.یناوخ  یم  مود  تعکر  رد  ار  نورفاکلا  اهّیا  ای  لق  )و  دـمح ) ياه
: یناوخ یم  هاگنآ  ، يروآ یم  اج  هب  مالّسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  حیبست  اب  دش  رکذ 

رارق ما  يدونشخ  تیاهن  ار  نامیا  ،و  ار مراهم  ریگب  ریخ  يوس  هب  ،و  شخب ورین  ار  ما  یناوتان  ، تا يدونشخ  رد  سپ  ، مناوتان نم  ایادخ 
يارب يداش  یتسود و  میارب  ،و  مراد دـیما  وت  زا  هچنآ  همه  هب  تتمحر  هب  ارم  ناسرب  ،و  شخب تکرب  ، يا هدرک  مبیـصن  هچنآ  رد  ،و  هد
شـش هکنآ  زج  ، يروآ یم  ياج  هب  رگید  تعکر  ود  قیرط  نیمه  هب  يزیخ و  یمرب  سپـس.هد  رارق  تدوخ  دزن  يدهع  نامیا و  لها 

نیمه هب  رگید  تعکر  ود  سپس  ،و  ییوگ یمن  ار  حاتتفا  ریبکت 
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ار لفاون  نیا  زا  رگید  تعکر  ود  ،و  یناوخ یم  تعکر  راهچ  نیا  لابند  هب  ار  روکذم  ياعد  حـیبست و  زین  ،و  يروآ یم  اج  هب  تیفیک 
: ییوگ یم  زامن  ۀماقا  زا  سپ  ،و  يروآ یم  اج  هب  هماقا  ناذا و  نیب 

زاغآ ادخ  هب  ، ناسرب تلیضف  ۀلیسو و  هجرد و  ( شنادناخ وا و  رب  ادخ  دورد  ) دّمحم هب  ، اپرب زامن  ،و  لماک ياعد  نیا  راگدرورپ  ایادخ 
نادـناخ دّـمحم و  رب  ایادـخ  ، میامن یم  هّجوت  ( شنادـناخ وا و  رب  ادـخ  دورد  ) دّـمحم هب  و  میوج ، یم  يراگتـسر  ادـخ  هب  ،و  منک یم 

رهظ زامن  ندـناوخ  هب  هاـگنآ.هد  رارق  ناـبّرقم  زا  دـنموربآ و  ترخآ  اـیند و  رد  دوخ  دزن  ارم  ناـنآ  ۀلیـسو  هب  ،و  تسرف دورد  دّـمحم 
نیا رتهب  ،و  ناوخب هتـسهآ  ّللا )

�
ِه ِمِْسب   ) ۀـیآ زج  ار  زامن  نیا  ۀـمه  ،و  نک تیاعر  دـش  رکذ  حبـص  زاـمن  رد  هک  ار  هچنآ  ،و  وش لوغـشم 

زا يدناوخ و  ار  نآ  تعکر  ود  نوچ  ، یناوخب ار  « دیحوت » هروس مود  تعکر  رد  »و  ردـق » ةروس دـمح  زا  دـعب  لوا  تعکر  رد  هک  تسا 
هبترم هس  موس  تعکر  رد  ار  هعبرا  تاحیبست  زیخرب و  سپس  هتجرد  عفرا  هتعافـش و  لّبقت  :و  وگب تاولـص  زا  سپ  ، يدش غراف  دّهـشت 

نایب لیـصفت  هب  البق  هک  یبادآ  نامه  هب  ار  دوجـس  عوکر و  سپ  ، تسوکین ینک  هفاضا  نآ  هب  يرافغتـسا  « هّللا یلا  هبرق  » رگا ،و  ناوخب
زامن زا  سپ  وگب و  مالـس  دّهـشت و  سپـس  ، هد ماجنا  موس  تعکر  دننامه  زین  ار  نآ  ،و  زیخرب مراهچ  تعکر  يارب  هاگنآ  ، رآ اجب  دـش 

: ناوخب سپ  ، وگب دوب  تابیقعت  يادتبا  رد  هک  ار  يریبکت  هس  نآ  بیقعت و  ندناوخ  هب  نک  عورش 

تابیقعت زا  هچنآ  ،و  وگب ار  مالّـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  حـیبست  هاگنآ  ، دـش رکذ  البق  هک  ییاعد  رخآ  اـت  ادـحاو  اـهلا  هّللا  ـالا  هلا  ـال 
هک یناوخ  یم  ار  رهظ  زامن  صتخم  تاـبیقعت  سپـس  ، يدـناوخ حبـص  زاـمن  زا  سپ  هک  ار  یتاـبیقعت  ینعی  ناوخب  یهاوخیم  كرتشم 

ةدجس سپس  ، درادن ار  تابیقعت  نآ  شیاجنگ  رصتخم  نیا  ،و  میدرک رکذ  « حیتافم »و« هّیدم » باتک رد  ار  اهنآ  زا  یضعب  ام  ، تسا رایسب 
تسا تعکر  تشه  هک  ار  نآ  ۀلفان  ، يوش یم  رـصع  زامن  ةدامآ  ، يدش غراف  رهظ  زامن  بیقعت  زا  هک  ینامز  ،و  يروآ یم  اج  هب  رکش 

تسا راوازس  ،و  یناوخ یم  دش  رکذ  هک  یبادآ  نامه  هب  ار  رصع  زامن  ، لفاون زا  تغارف  زا  سپ  ،و  يروآ یم  ياجب 

ص:938

 ( ناسآ شراگن  نانجلا (  حیتافم  دیدج  www.Ghaemiyeh.comبختنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1215زکرم  هحفص 1028 

http://www.ghaemiyeh.com


زا سپ  ،و  یناوخب ار  « دیحوت » ةروس مود  تعکر  رد  ار و  نآ  لاثما  ای  « رثاکت » ةروس ای  « رـصن » ةروس ، دـمح ةروس  زا  سپ  لوا  تعکر  رد 
داتفه : هلمج زا  ، يروآ یم  ياج  هب  تسا  رـصع  زامن  هب  ّصتخم  ار  هچنآ  سپ  ، ناوخب یتساوخ  كرتشم  تابیقعت  زا  هچنآ  زامن  ناـیاپ 

یم ار  اعد  نیا  ، يوش جراخ  دجـسم  زا  یتساوخ  نوچ  و  يروآ ، یم  اجب  رکـش  هدجـس  هاگنآ  «، ردق » ةروس هبترم  هد  ،و  رافغتـسا هبترم 
: یناوخ

زا ، متفر يزور  یپ  رد  يداد  نامرف  هک  نانچ  تنیمز  رد  ،و  مدناوخ ار  تبجاو  زامن  ،و  مدومن تباجا  ار  تتوعد  ، يدرک متوعد  ایادخ 
.تتمحر هب  ار  تا  يزور  زا  تیافک  ،و  ار تا  ینامرفان  زا  بانتجا  ،و  ار تعاط  هب  لمع  ، تلضف رص  زا  مهاوخ  یم  وت 

موس لصف 

تسا باوخ  تقو  ات  باتفآ  بورغ  نیب  ام  هب  قلعتم  هک  یلامعا  نایب  رد 

باـتفآ يدرز  ماـگنه  هـب  ،و  يزرو باتـش  دجــسم  يوـس  هـب  تـکرح  رد  هـکنیا  ، تـسا راوازــس  باـتفآ  بورغ  یکیدزن  رد  هـچنآ 
تا ینمیا  هب  هدنروآ  هانپ  مساره  ،و  درک ماش  تشزرمآ  هب  هدنروآ  هانپ  مناهانگ  ،و  درک ماش  تتشذگ  هب  هدنروآ  متس  يادخ  : ییوگب
هانپ ما  هدوسرف  يور  ،و  درک ماش  تا  يرگناوت  هب  هدـنروآ  هانپ  ما  یتسدـیهت  ،و  درک ماـش  تتزع  هب  هدـنروآ  هاـنپ  مراوخ  ،و  درک ماـش 
ّرـش زا  ،و  ریگ ارف  تتمارک  رد  ،و  رب ورف  تتمحر  هب  ناـشوپب و  نـم  رب  ار  تتیفاـع  ایادـخ  ، درک ماـش  تا  یگـشیمه  ةوـلج  هـب  هدـنروآ 

لوغشم رافغتسا  حیبست و  هب  تقو  نیا  رد  تسا  هتـسیاش  و.نابرهم  يا  ، هدنـشخب يا  ، ادخ يا  ، نک مظفح  تا  یمدآ  ّنج و  ناگدیرفآ 
زا شیپ  ، تراگدرورپ شیاتس  هب  نک  حیبست  :و  هدومرف یلاعت  قح  تسا و  عولط  زا  شیپ  تلیضف  دننام  ، تقو نیا  تلیضف  اریز  ، یـشاب

.دیشروخ بورغ  ،و  باتفآ عولط 
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اب رگا  ،و  نک ادـخ  دای  ، دـش بورغ  هب  فرـشم  ینعی  ، درک رییغت  دیـشروخ  هک  یناـمز  : هدـش تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا 
: وگب بورغ  ماگنه  رد  ، وش اعد  لوغشم  ،و  وش رود  نانآ  زا  ، دنراد یم  زاب  رکذ  زا  ار  وت  هک  یتسه  یمدرم 

مامت ریخ  هب  ار  مرمع  لاس و  هام و  ،و  هد نایاپ  ریخ  هب  ارم  زور  نیا  ، داد نایاپ  ( شنادناخ وا و  رب  ادخ  دورد  ) دّـمحم هب  ار  تّوبن  هک  يا 
یم دمآ  دهاوخ  بش  حبـص و  ياهاعد  رد  هک  ار  هدش  تیاور  میجّرلا » ناطیّـشلا  نم  هّللاب  ذوعا  » هذاعتـسا »و  هّللا ّالا  هلا  «ال  لیلهت و.نک 
یم هـتفرگ و  تـسد  هـب  ار  نساــحم  ،و  یــشک یم  دوـخ  تروـص  هـب  ،و  يراذــگ یم  ترــس  يــالاب  ار  دوـخ  تـسد  سپ  ، یناوــخ

هدنـشخب و ، ادـیپ ناـهنپ و  ياـناد.تسین  وا  زج  يدوبعم  هک  ، ادـخ هب  ، مدـنزرف ییاراد و  نادـناخ و  دوخ و  رب  مدومن  تظاـفح  : ییوـگ
،و ینک یم  برغم  زامن  ندناوخ  هب  مادقا  سپس.میظعلا  ّیلعلا  ات  یهد  یم  همادا.دریگنرد  باوخ  ترچ و  ار  وا  ، هدنیاپ هدنز و  ، نابرهم

یتساوخ نوچ.هدش  رایسب  دیکأت  تقو  لوا  زا  نآ  نتخادنین  ریخأت  هب  يرایـسب  ثیداحا  رد  هک  ، تسین راوازـس  تقو  لوا  زا  نآ  ریخأت 
هب مهاوـخ  یم  وـت  زا  ایادـخ  : یناوـخ یم  هماـقا  ناذا و  نیب  و  وـگب ، هماـقا  ناذا و  تشذـگ  هک  یبادآ  ناـمه  هب  يوـش  زاـمن  لوغـشم 

یتسرف دورد  هک  ، تناگتشرف حیبست  ،و  تناگدنناوخ ياهگناب  ،و  تزامن نامز  ندش  رضاح  ،و  تزور نادرگرب  ور  ،و  تبش ندروآور 
یم اجب  طیارـش  بادآ و  اب  ار  برغم  زامن  هاگنآ.ینابرهم  هبوت و  ياریذپ  یتسار  هب  ، يریذپب ار  ما  هبوت  ،و  دّمحم نادناخ  دّـمحم و  رب 

: یناوخ یم  ییوگ و  یم  مالّسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  حیبست  ریبکت و  هس  زامن  نایاپ  زا  سپ  ،و  يروآ

، دینک مالس  ،و  دیتسرف دورد  وا  رب  ، دیا هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  ، دتسرف یم  دورد  ربمایپ  رب  شناگتشرف  ادخ و 
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شا یناـبرهم  رایـسب و  شتمحر  هک  ادـخ  ماـن  هب  : وگب هبترم  تفه  و.تسرف  درود  شتیب  لـها  نادـنزرف و  رب  یبن و  دّـمحم  رب  ایادـخ 
هچره هک  ار  يادـخ  شیاتـس  : ییوـگ یم  هبترم  هس  گرزب و  يـالاو  يادـخ  هـب  زج  تـسین  ییورین  شبنج و  رد  ،و  تـسا یگـشیمه 

ارم ناهانگ  ۀمه  ، تسین وت  زج  يدوبعم  ، وت یهّزنم  : ییوگ یم  سپـس.دهد  یمن  ماجنا  دناوخب  هچره  وا  ریغ  دهد و  یم  ماجنا  دهاوخب 
ۀلفان زا  سپ  هک  تسا  نآ  رتهب  ، یناوخب بیقعت  نیا  زا  شیب  یشاب ، هتشاد  تسود  رگا.وت  رگم  دزرمآ  یمن  ار  ناهانگ  ۀمه  هک  ، زرمایب

نآ ۀـلفان  برغم و  زاـمن  نیب  اـم  نتفگ  نخـس  ،و  تسا تعکر  راـهچ  هـک  يزیخ ، یم  رب  هلفاـن  ندـناوخ  يارب  هاـگنآ  ، یناوـخب برغم 
یتـساوخ هک  ار  يا  هروس  ره  رگید  تعکر  ود  رد  »و  دـیحوت » ةروـس مود  تعکر  رد  »و  نورفاـک » ةروـس لوا  تعکر  رد.دراد  تهارک 

انلزنا ول  » ینعی رشح  ةروس  رخآ  مراهچ  تعکر  رد  »و  رودّصلا تاذب  میلع  » ات « دیدح  » ةروس موس  تعکر  رد  تسا  هتسیاش  هتبلا  ، ناوخب
هلفان رد  تئارق  ندناوخ  دنلب  تسا و  زیاج  ینک  افتکا  مه  اهنت  دمح  هب  لفاون  ریاس  دننام  رگا  و.یناوخب  هروس  نایاپ  ات  ار  « نآرقلا اذه 

.تسا راوازس  لفاون  ریاس  رد  نینچمه  ،و  برغم

هب يروآ  یم  اـجب  رکـش  ةدجـس  سپ  ، تسین یعناـم  یناوخب  یهاوخب  هچنآ  كرتشم  تاـبیقعت  زا  ، يدـش غراـف  برغم  هلفاـن  زا  یتقو 
خیـش «. ارکـش ارکـش  ارکـش  :» ییوگب هک  تسا  نیا  تسا  مزال  رکـش  ةدجـس  رد  هک  يزیچ  رتمک  تشذگ و  نیا  زا  شیپ  هک  یتروص 

: وگب هبترم  هس  ،و  شکب تسد  دوخ  نیبج  رب  ، يدش غراف  برغم  زامن  زا  هاگره  : هدرک تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ینیلک 

هک ، ار هلیفغ  زامن  تسا  هتـسیاش  نزحلا  ّمهلا و  یّنع  بهذا  ّمهّللا  میحّرلا  نمحّرلا  هداهّـشلا  بیغلا و  ملاع  وه  ّالا  هلا  يذـّلا ال  هّللا  مسب 
نامه هب  راشع  زامن  يارب  ، دش ناهنپ  باتفآ  بورغ  زا  سپ  ییانـشور  هک  ینامز.یناوخب  هدش  رکذ  نآ  ریغ  »و  حـیتافم » رد نآ  تیفیک 
تسا هتسیاش  ،و  نک عورش  ار  اشع  بجاو  زامن  ندناوخ  ، طیارش بادآ و  تیاعر  اب  هاگنآ  ، ییوگ یم  هماقا  ناذا و  تشذگ  هک  یبادآ 

یهد لوط  ار  نآ  بیقعت  تونق و 
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ار ماش  هب  ّصتخم  ياهاعد  نآ  زا  سپ  ، یناوخ یم  ار  ماش  حبـص و  نیب  كرتشم  ياعد  ، اشع زاـمن  بیقعت  رد.دراد  تعـسو  تقو  اریز 
هدـش و لـقن  « حـیتافم » رد اـعد  نیا  ،و  تسا هدـش  دراو  يزور  بلط  يارب  هک  ار  ییاـعد  هـلمج  زا  ، ینک یم  تـئارق  تـسا  رایـسب  هـک 

: ییوگ یم  هاگنآ  ، یناوخب ار  « ردق » ةروس هبترم  تفه  تسا  بحتسم 

نیطایـش و راگدرورپ  ،و  دـندرک لمح  هچنآ  نیمز و  تفه  راگدرورپ  ،و  دـندنکفا هیاس  هچنآ  ،و  نامـسآ تفه  راگدرورپ  يا  ایادـخ 
ره هاشداپ  ،و  زیچ ره  دوبعم  ،و  زیچ ره  راگدرورپ  يا  ایادـخ  ، دـندرک هدـنکارپ  هچنآ  اـهداب و  راـگدرورپ  ،و  دـندومن هارمگ  هک  ناـنآ 

راکشآ ییوت  ،و  تسین وت  زا  دعب  يزیچ  هک  ینایاپ  ،و  دوبن وت  زا  شیپ  يزیچ  هک  یلّوا  يادخ  ییوت  ، زیچ ره  رب  اناوت  يادخ  ییوت  ، زیچ
دوـبعم لیفارـسا و  لـییاکیم و  لـییربج و  راـگدرورپ  يا  ، تسین وـت  نود  اـم  يزیچ  هک  ناـهنپ  ییوـت  ،و  تسین وـت  زا  رترب  يزیچ  هـک 

یتسرپرـس تتمحر  اـب  ارم  ،و  یتسرف دورد  دّـمحم  نادـناخ  دّـمحم و  رب  مهاوخ  یم  وت  زا  ، بوقعی قاحـسا و  و  لیعامـسا ] [و  میهاربا
متسود سپ  مزرو ، یم  یتسود  وت  اب  ایادخ  ، ییامنن هزیچ  نم  رب  تسین  وا  اب  تمواقم  يارای  ارم  هک  ار  تناگدیرفآ  زا  يدحا  و  ینک ،

دورد شنادـناخ  دّـمحم و  رب  ،و  نایناهج راگدرورپ  يا  ، رادـب مملاس  سنا  ّنج و  نیطایـش  رـش  زا  ،و  نک مزیزع  مدرم  نیب  رد  ،و  رادـب
لابند هب  تسا  هتسشن  ۀلفان  تعکر  ود  هک  ار  هریتو  زامن  و  روآ ، اجب  رکش  ةدجـس  هاگنآ  ، نک اعد  يراد  تسود  هچنآ  هب  سپ.تسرف 

زا سپ  لوا  تـعکر  رد  تـسا  بوـخ  ،و  دوـش هدــناوخ  نآرق  زا  هـیآ  دــص  زاــمن  نـیا  رد  تـسا  ّبحتــسم  ،و  ناوــخب اــشع  زاــمن 
ینامز.نک تئارق  یتساوخ  هک  ار  ییاعد  ره  مالـس  زا  سپ  دوش و  هدناوخ  « دیحوت » ةروس مود  تعکر  رد  »و  هعقاو » ةروس « دـمح » ةروس

رد ،و  يوش گرم  هدامآ  تسا  هتسیاش  ، یناوخب یتساوخ  هک 
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یب اهنت و  گرم و  ماگنه  ،و  يزاس غراف  اـیند  مغ  ّمه و  زا  ار  دوخ  لد  ،و  ینک هبوت  ناـهانگ  زا  یـشاب و  تراـهط  اـب  ندـیباوخ  لاـح 
اریز ، یشاب بش  زامن  يارب  نتساخرب  ّتین  رد  ،و  يراذگ دوخ  نیلاب  ریز  هتـشون  ار  دوخ  ّتیـصو  ،و  يرآ دای  ار  ربق  رد  ندیباوخ  سک 
هیآ »و  رثاکت  » ةروس »و  دیحوت » ةروس ، ندیباوخ تقو  رد.تسا  بش  نایاپ  رد  زامن  ندـناوخ  ترخآ  ایند و  رد  وا  تنیز  نمؤم و  راختفا 

دش و نطاب  هک  ار  يادخ  شیاتـس  ،و  تشگ هریچ  دش و  رترب  هک  ار  يادخ  شیاتـس  : ییوگ یم  هبترم  هس  هاگنآ  ، یناوخ یم  یـسرکلا 
یم ار  ناگدنز  دنک و  یم  هدنز  ار  ناگدرم  هک  ار  يادخ  شیاتـس  ،و  دش اناوت  تشگ و  کلام  هک  ار  يادخ  شیاتـس  ،و  تشگ هاگآ 
ربق رد  هک  هدرم  لکـش  هب  ، تسار فرط  رب  ،و  ییوگ یم  ار  مالّـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  حیبست  سپ.تساناوت  زیچ  ره  رب  وا  ،و  دناریم

يرون مالسالا  هقث  ام  خیش  [. تسا گرم  هب  فرـشم  هک  یـسک  ینعی  ] رـضتحم تروص  هب  ندیباوخ  اما  ، یباوخ یم  دوش  یم  هتـشاذگ 
رد تیادـه  دـشر و  هک  تسین  کـش  ،و  هدرک رکذ  ار  نآ  یلازغ  يرآ  ، متفاـین يرثا  ربـخ و  چـیه  رد  ار  نآ  : هدوـمرف مالـسلا » راد  » رد

رخآ ۀـیآ  ، یـسرت یم  دوخ  رب  باوخ  ۀـبلغ  زا  یلو.يوـش  رادـیب  ، نآ ریغ  اـی  بش  زاـمن  يارب  یتـساوخ  رگا.تسوا  يأر  اـب  تفلاـخم 
، تسا یکی  امـش  دوبعم  انامه  ، دوش یم  یحو  نم  يوس  هب  ، میامـش دـننام  يرـشب  نم  هک  ، تسین نیا  زج  وگب  : ناوخب ار  « فهک » ةروس

کیرـش ار  يدحا  ، شراگدرورپ تدابع  رد  ،و  دـهد ماجنا  حـلاص  لمع  دـیاب  ، تسا راودـیما  شراگدرورپ  رادـید  هب  هک  یـسک  سپ 
.دزاسن

رد ، دوش یم  رادـیب  هکنیا  رگم  ، دـناوخ یمن  ار  هیآ  نیا  ، ندـیباوخ تقو  رد  سک  چـیه  : هدـش تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
مالّـسلا هیلع  رقاب  ترـضح  هک  ، ناوخب ار  اعد  نیا  ، یـسرت یم  رگید  ناروناـج  برقع و  زا  رگا  ،و  دوش رادـیب  یهاوخ  یم  هک  یتعاـس 

: تسا هدش  نماض  حبص  تقو  ات  تارشح  برقع و  ّرش  زا  ار  نآ  ةدنناوخ  یتمالس 

ّرش زا  ،و  دروآ دیدپ  هچنآ  ّرش  زا  ،و  دیرفآ هچنآ  ّرـش  زا  ، مرب یم  هانپ  ، درذگ یمن  اهنآ  زا  راکدب  راکوکین و  هک  ، ادخ لماک  تاملک  هب 
.تسا تسار  هار  هب  نم  راگدرورپ  هک  یتسرد  هب  ، تساهنآ راهم  هدنریگ  ادخ  هک  يا  هدنبنج  ره 
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يرادـیب و رد  ناطیـش  هکنیا  زا  و  ناـشیرپ ، ياـهباوخ  زا  ؛و  ندـش بنج  زا  ایادـخ  : ناوخب ار  اـعد  نیا  یـسرت  یم  ندـش  بنج  زا  رگا 
یم یباوخ  یم  اـجنآ  رد  هک  یّلحم  راوآ و  ریز  ندـنام  هناـخ و  ندـش  بارخ  زا  رگا.مروآ  یم  هاـنپ  وت  هب  ،و  دـهد يزاـب  ارم  باوـخ 

هاگن ار  نآ  زا  سپ  سکچیه  ، دنوشن هابت  رگا  ، دراد یم  هاگن  دـنوش  هابت  هکنیا  زا  ار  نیمز  اهنامـسآ و  ادـخ  : ناوخب ار  هیآ  نیا  یـسرت 
.تسا رگشزرمآ  رابدرب و  ادخ  ، دراد یمن 

تقو رد  ار  نمحر  دـیناوخب  ای  دـیناوخب  ار  ادـخ  وگب  : تسا هیآ  نیا  شزاغآ  هک  ناوخب  ار  « ءارـسا » ةروس رخآ  یـسرت  یم  دزد  زا  رگا 
ار اـعد  نیا  ندیـشک  همرـس  تقو  رد  ،و  پچ مـشچ  رد  لـیم  هـس  ،و  تـسار مـشچ  رد  لـیم  راـهچ  شکب  همرـس  لـیم  تـفه  باوـخ 

ییانـشور یهد  رارق  ،و  یتسرف دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  هک  ، مهاوخ یم  وت  زا  دّمحم  نادناخ  دّـمحم و  قح  هب  ایادـخ  : ناوخب
،و ما يزور  رد  ار  یگدرتسگ  ،و  مداهن رد  ار  تمالس  ،و  ملمع رد  ار  صالخا  ،و  مبلق رد  ار  نیقی  ،و  منید رد  ار  شنیب  ،و  ممـشچ رد  ار 
رجف و عولط و  نیب  ] نیعولطلا نیب  باوخ  تسا  هتسیاش  و.ییاناوت  زیچ  ره  رب  وت  ، يراد ما  هدنز  ات  هراومه  ار  تربارب  رد  يراذگـساپس 

هلبق بناـج  هب  ور  ،و  نـک شوماـخ  ار  غارچ  یباوـخب  تیاوـخ  هـک  یماـگنه  ینک و  كرت  ار  رـصع  زا  سپ  باوـخ  ]و  باـتفآ عوـلط 
هاوخریخ و ملاع و  هکنآ  زج  ، وگم سکره  يارب  ، يدـید هک  یباوخ  ،و  باوخم دـشاب  هتـشادن  ظافح  شفارطا  هک  یماب  رد  ،و  باوخب

.دشاب نابرهم 

مراهچ لصف 

هراشا

بش زامن  ندناوخ  ،و  باوخ زا  نتساخرب  رد 
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هک هدش  لقن  و.هدش  دراو  مالّسلا  مهیلع  تمصع  باحـصا  زا  يرایـسب  تایاور  ، نآ تلیـضف  نایب  ،و  بش ماگنه  هب  نتـساخرب  ةرابرد 
ار يور  بش  زامن  ، تسا ربق  تشحو  ةدـننک  فرطرب  زور و  ناهانگ  ةراّفک  ،و  ندـب تمالـس  ثعاـب  ،و  تسا نمؤم  فرـش  بش  زاـمن 
اب بش  نایاپ  رد  زامن  تعکر  تشه  ایند و  یگدنز  تنیز  نادنزرف  تورث و  تسا ، يزور  ةدننک  بلج  ،و  هدرک شوخ  ار  وب  دـیپس و 
هک یسک  تسا  هتفگ  غورد  دهد و  یم  رارق  مدرم  زا  یضعب  يارب  ار  تنیز  ود  نیا  یهاگ  یلاعت  قح  تسا و  ترخآ  تنیز  رتو  زامن 

ترـضح زا.تسا  زور  يزور  نماض  بش  زاـمن  اریز  ، مرب یم  رـس  هب  یگنـسرگ  رد  زور  ،و  مروآ یم  ياـج  هب  بش  زاـمن  نم  : دـیوگب
ار وت  نم  یلع  ای  : تسا هدمآ  مالّسلا  هیلع  یلع  ماما  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  تیـصو  رد  : هدش تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص 
نآ زا  يا  هراـپ  ،و  هد يراـی  ار  وا  ایادـخ  : دومرف نآ  زا  سپ  ، رادـب وـکین  ار  اـهنآ  ، منکیم ّتیـصو  تلـصخ  دـنچ  هب  ، تدوـخ هب  تبـسن 

: تفگ هکنیا  ات  ، دومرف رکذ  ار  اهتلصخ 

،و رهظ لوا  زامن  هب  داب  وت  رب  ،و  رهظ لّوا  زامن  هب  داب  وت  رب  ،و  بش زامن  هب  داب  وت  رب  ،و  بش زامن  هب  داب  وت  رب  ،و  بش زامن  هب  داـب  وت  رب 
.رهظ لّوا  زامن  هب  داب  وت  رب 

.تسا رهظ  ۀلفان  هک  ار  تعکر  تشه  رهظ  زامن  زا  دندرک و  هدارا  ار  تعکر  هدزیس  ، بش زامن  زا  ترضح  هک  تسا  نیا  رهاظ 

زین.دشاب یم  رتهب  تسا  نآ  رد  هچنآ  ایند و  زا  نم  شیپ  ، بش لد  رد  زامن  تعکر  ود  : دومرف هک  مدینش  ربمایپ  زا  : هدش تیاور  سنا  زا 
زا ناش  هرهچ  دنزیخ  یمرب  يراد  هدنز  بش  هب  هک  یناسک  هدش  هچ  : دندیـسرپ مالّـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ترـضح  زا  : هدـش تیاور 

هب.دنابات یم  ناشیا  ةرهچ  هب  شیوخ  رون  زا  یلاعت  قح  ، دننک یم  تولخ  ادـخ  اب  ، نانیا هکنیا  رطاخ  هب  : دومرف ؟ تسا رتوکین  سک  همه 
هیلع قداص  ترـضح  زا  حیحـص  دنـس  هب  خیـش.تسا  هورکم  بش  نتـساخرب  كرت  تسا و  رایـسب  هنیمز  نیا  رد  تایاور  تروص  ره 

هک ، تساـخرب رگا  دوـش  یم  رادـیب  راـب  دـنچ  اـی  ، راـب ود  اـی  ، راـب کـی  ، بش ره  هک  نـیا  رگم  تـسین  يا  هدـنب  : هدرک تـیاور  مالّـسلا 
حبـص ، هتـساوخنرب بش  زامن  يارب  هکنآ  ایآ  ، دـنک یم  [ راردا ] لوب وا  شوگ  رد  داشگ و  یم  ار  دوخ  ياهاپ  ناطیـش  هنرگ  ،و  تساخرب

مالّـسلا هیلع  رقاـب  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  یقرب  خیـش  ؟ تسا لـسک  نیگنـس و  رّدـکم و  نارگ و  ، دـنک یمن  هجوت  ، دزیخ یمرب  هک 
ار بش  زامن  يارب  نتساخرب  ،و  دوش رادیب  باوخ  زا  يا  هدنب  هاگره  ، دنیوگ یم  « اهر » ار وا  هک  ، تسا یناطیش  بش  يارب  : هدرک تیاور 

،و دوش رادیب  هک  رگید  راب  ، تسین نتساخرب  تقو  نونکا  : دیوگ یم  وا  هب  ناطیش  نآ  ، دنک دصق 
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یم سبح  ار  وا  دراد و  یم  زاب  نتساخرب  زا  ار  وا  هتـسویپ  سپ  ، تسا دوز  ینعی  ، هدشن نتـساخرب  تقو  : دیوگ یم  زاب  ، دزیخرب دهاوخب 
یم دوخ  هب  هک  یلاـحرد  ، دراد یمرب  تسد  وا  زا  ،و  دـنک یم  راردا  وا  شوگ  رد  ، دوش رادـیدپ  رجف  نوـچ  ، دـنک عوـلط  رجف  اـت  دـنک 

باحصا هب  يزور  : هدرک تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  روهمج  یبا  نبا  !! دنابنج یم  ار  دوخ  مد  زان  توخن و  زا  ،و  دلاب
: دیوگ یم  یهرگ  ره  ناکم  رد  دنز و  یم  هرگ  هس  وا  رس  سپ  رد  ناطیش  ، دباوخب بش  رد  امش  زا  یکی  هاگره  : دومرف دوخ 

یم زاب  يرگید  هرگ  ، دریگب وضو  رگا  ،و  دوش یم  زاب  هرگ  کی  ، دـنک ادـخ  دای  دوش و  رادـیب  هاگره  « باوخب تسا  ینـالوط  وت  بش  »
داهن و هدولآ  هنرگو  ، ددرگ یم  حبـص  دراو  سفن  هزیکاپ  ، طاشن لاح  اـب  سپ  ، دوش یم  هدوشگ  موس  هرگ  ، دـناوخب زاـمن  رگا  ،و  ددرگ

تیاور مالّـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما  زا  يدـنوار  بطق.هدـش  رکذ  زین  ّتنـس  لـها  ياـهباتک  رد  تیاور  نیا  ، دوش یم  حبـص  دراو  لـسک 
زا ناما  رد  بش و  تاعاس  همه  رد  ندـیباوخ  اب  هرهچ  رون  رد  ، يروخرپ اب  بش  يرادـیب  رد  : نکم عمط  زیچ  هس  اـب  زیچ  هس  رد  : هدرک
ادص شندرم  زا  سپ  ار  میرم  شردام  مالّسلا  هیلع  یسیع  ترضح  : هدرک تیار  يدنوار  بطق  نینچمه  و.قسف  لها  ینیـشنمه  اب  ، ایند

: تفگ ،و  دز

زامن درـس  رایـسب  بش  رد  ، ادـخ رطاـخ  هب  هکنیا  يارب  يرآ  : تفگ ؟ يدرگزاـب اـیند  هب  يراد  هقـالع  اـیآ  ، وگب نخـس  نم  اـب  رداـم  يا 
.تسا كانمیب  هار  نیا  مرسپ  ، مریگب هزور  مرگ  رایسب  زور  رد  ،و  مراذگ

[ رضتخم ناسآ و  تروص  هب  : بش زامن  تّیفیک  ]

باوخ زا  نوـچ  هک  تسا  نیا  دروآ  اـجب  دـناوتب  سک  همه  یلاـعت  هّللا  ءاـش  نا  هک  ، رـضتخم ناـسآ و  تروـص  هب  : بش زاـمن  ّتیفیک 
: دیوگب ، هدجس زا  رس  نتشادرب  لاح  رد  ای  ، لاح نیا  رد  تسا  بوخ  ،و  دنک هدجس  یلاعتم  يادخ  يارب  ، تساخرب

هک ار  يادخ  شیاتـس  ، تسوا يوس  هب  گرم  زا  سپ  همه  تشگزاب  ،و  دـناریم ارم  هکنآ  زا  سپ  ، درک ما  هدـنز  هک  ار  يادـخ  شیاتس 
،و هد ما  يرای  ناهج  نآ  ساره  رب  ایادخ  : دیوگب داتسیا  تساخرب و  نوچ.منک  یگدنب  هدومن و  شیاتس  ار  وا  ات  دنادرگزاب ، ار  محور 

سّدقم هّزنم و  رایسب  : دیوگب دینـش  ار  سورخ  يادص  نوچ.نک  مبیـصن  تسا  ندرم  زا  سپ  هچنآ  ریخ  ،و  ار ربق  شخب  تعـسو  نم  رب 
ارم سپ  ، مدومن متس  دوخ  هب  و  مدرک ، دب  ، تسین وت  زج  يدوبعم  ، هتفرگ یشیپ  تمشخ  رب  تتمحر  ، حور ناگتشرف و  راگدرورپ  تسا 

رایسب وت  هک  ، ریذپب ار  ما  هبوت  ، دزرماین وت  زج  ار  ناهانگ  هک  یتسرد  هب  ، زرمایب

ص:946

 ( ناسآ شراگن  نانجلا (  حیتافم  دیدج  www.Ghaemiyeh.comبختنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1215زکرم  هحفص 1036 

http://www.ghaemiyeh.com


ناگراتس ياراد  نامـسآ  هن  ،و  رات بش  دراد و  یمن  زاب  ار  وت  ایادخ  : دناوخب دنک  هاگن  نامـسآ  فارطا  هب  نوچ  ینابرهم  ریذپ و  هبوت 
هب هکنیا  زا  بآ  زا  مکارتم  قیمع  ياـیرد  هن  ،و  دـنرگید یـضعب  زارف  رب  اـهنآ  زا  یـضعب  هک  ییاـه  یکیراـت  هن  ،و  هدرتـسگ نیمز  هن  و 

،و اهمـشچ تنایخ  ییامرف ، اطع  یهاوخب  تناگدیرفآ  زا  هک  ره  هب  ار  تمحر  ،و  ینک تمحرم  تتایانع  زا  تدابع  ریـسم  رد  ناوربش 
باوخ ترچ و  ، ییاجرباپ هدنز و  وت  ،و  دنتسر باوخ  هب  اه  هدید  ،و  ناگراتس دندش  ناهنپ  ، یناد یم  دنک  یم  ناهنپ  اه  هنیـس  ار  هچنآ 

هروس ۀیآ  جنپ  هاگنآ.نایناهج  راگدرورپ  ار  يدخ  شیاتس  و  نالوسر ، دوبعم  ،و  نایناهج راگدرورپ  ، ادخ تسا  هّزنم  ، دریگن ورف  ار  وت 
ناـبحاص يارب  تسا  ییاـه  هناـشن  ، زور بش و  دـمآ  تفر و  ،و  نیمز اهنامـسآ و  شنیرفآ  رد  هـک  یتـسرد  هـب  : دـناوخب ار  نارمع  لآ 

یم هشیدــنا  نـیمز  اهنامــسآ و  شنیرفآ  رد  ،و  دــننک یم  داـی  هـتفخ  وـلهپ  هتــسشن و  هداتــسیا و  لاـح  رد  ار  ادــخ  هـک  ناـنآ  ، درخ
خزود شتآ  دراو  وت  هکره  اراگدرورپ  ، نک ظفح  خزود  باذع  زا  ار  ام  ، وت یهّزنم  ، يدیرفاین قحان  هب  ار  همه  نیا  اراگدرورپ  ، دـیامن

هب دنز  یم  دایرف  نامیا  يارب  يا  هدننک  دایرف  مدینش  اراگدرورپ.تسین  يروای  ناراکمتس  يارب  ،و  يا هدومن  اوسر  ار  وا  نیقی  هب  ینک 
ناکین ارمه  ار  ام  ،و  ناشوپب ار  ام  ياه  يدـب  ،و  زرمایب ار  ام  ناهانگ  اراگدرورپ  ، میدروآ نامیا  ام  سپ  ، دـیروایب نامیا  ناـتراگدرورپ 

یمن هدـعو  فلخ  زگره  وت  هک  ، نکم اوسر  ار  ام  تمایق  رد  ،و  نک تیانع  ام  هب  يدرک  هدـعو  تنالوسر  رب  هچنآ  اراـگدرورپ  ، ناریمب
تیب زا  نوچ  ،و  دزادـنا شیپ  ار  نآ  دـشاب  [ تجاح ياضق  ] ّیلخت هب  يزاـین  ار  وا  ،و  دـنک ور  تداـبع  بناـج  هب  تساوخ  هاـگره.ینک 

، دنک زاغآ  كاوسم  هب  دیآرد  الخلا 
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هچره و  تسا ، بش  همین  نآ  تقو  يادـتبا  هک  دزیخرب  بش  زامن  هب  هاگنآ  ، دزاس وبـشوخ  ار  دوخ  ،و  دریگب لماک  يوضو  نآ  زا  سپ 
ار هیقب  ، هدروآ اـجب  ار  نآ  تعکر  راـهچ  هک  یلاـحرد  ، دـنک عولط  حبـص  رگا  ،و  تسا رتـهب  ، دوش رت  کـیدزن  قداـص  حبـص  عولط  هب 

سپ و  دنک ، یم  عورش  بش  زامن  دصق  هب  تعکر  تشه  ، تساخرب بش  زامن  يارب  هک  ینامز  تروص  ره  رد  ، دروآ اجب  اهنت  « دمح » اب
دیحوـت ةروـس  هبترم  یـس  « دـمح » ةروـس زا  سپ  تعکر  ره  رد  لوا  تعکر  ود  رد  تسا  بوـخ  ،و  دـهد یم  مالـس  تـعکر  ود  ره  زا 

رد »و  دیحوت » ةروس نآ  لّوا  تعکر  رد  هکنآ  ای  ، دـشابن یهانگ  ّلج  ّزع و  يادـخ  وا و  نیب  هک  یلاحرد  دوش  غراف  زامن  زا  ات  ، دـناوخب
»و دمح » یتعکر ره  رد  ،و  دـشاب شلیم  هک  يا  هروس  ره  »و  دـمح » رگید تعکر  شـش  رد  ،و  دـناوخب نورفاکلا  اهّیا  ای  لق  مود  تعکر 
رد تسا  ّبحتـسم  بجاو  ياهزامن  رد  تونق  هک  نانچ  ،و  دـشاب یم  زیاج  مه  اهنت  « دـمح » هروس هب  اـفتکا  ،و  تسا یفاـک  زین  « دـیحوت »

.دنک یم  تیافک  نتفگ  هّللا  ناحبس  هبترم  هس  تونق  رد  ،و  تسا ّبحتسم  مه  هلفان  ياهزامن  زا  مود  تعکر 

: دوش هتفگ  هکنیا  ای 

ای.ییاناوت زیچ  ره  رب  وت  هک  یتسرد  هب  ، رذـگرد ام  زا  ترخآ  ایند و  رد  ،و  هد تیفاـع  اـم  هب  ،و  نک محر  اـم  هب  ار و  اـم  زرماـیب  ایادـخ 
يرت یمارگ  رت و  گرزب  رتزیزع و  وـت  هک  یتـسرد  هب  ، رذـگرد یناد  یم  هچنآ  زا  ،و  نک مـحر  ،و  زرماـیب ، اراـگدرورپ : دـیوگب هـکنیا 

: دناوخ یم  نینچ  داستیا  یم  تدابع  بارحم  رد  ، کیرات بش  رد  هک  یماگنه  مالّسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  : هدش تیاور 

تعکر ود  ، دوش غراف  بش  زامن  تعکر  تشه  زا  نوچ.تسا  هلماک  ۀفیحـص  مهاجنپ  ياـعد  اـعد  نیا  و...اـّیوس  ینتقلخ  کـّنا  ّمهّللا 
متخ کی  ۀلزنم  هب  ات  دناوخب  « دـیحوت » ةروس « دـمح » ةروس زا  سپ  تعکر  هس  نیا  رد  ،و  دروآ اجب  رتو  زامن  تعکر  کی  ،و  عفـش زامن 

رد و  (، ساّنلا ّبرب  ذوعا  لق  »و( دـمح » ةروس لوا  تعکر  رد  عفـش  زاـمن  رد  هکنآ  اـی  ، تسا نآرق  ثلث  دـیحوت  ةروس  اریز  ، دـشاب نآرق 
ضّرعت یهلا  : دـناوخب تسا  ّبحتـسم  تشگ  غراف  عفـش  زامن  زا  نوچ  دـناوخب و  ار  « قلفلا ّبرب  ذوعا  لـق  »و« دـمح » ةروس مود  تعکر 

زامن زا  سپ.دـش  رکذ  ناـنجلا  حـیتافم  باـتک  رد  نابعـش  ۀـمین  لاـمعا  رد  هک  تسا  ییاـعد  نیا  نوضرعتملا و  لـیّللا  اذـه  یف  کـل 
دمح زا  سپ  هکنآ  ای  ، دناوخب دیحوت  ةروس  »و  دـمح » ةروس تعکر  کی  نآ  رد  ،و  دزیخرب رتو  زامن  تعکر  کی  ندـناوخ  يارب  ، عفش

دیحوت و ةروس  هبترم  هس 
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خیـش.دناوخب دـهاوخ  یم  هک  ار  ییاعد  ره  ،و  درادرب تسد  تونق  يارب  سپـس  ، دـنک تئارق  ار  ساّنلا  قلفلا و  ياه  هروس  هبترم  کی 
تقو نیا  هب  دـّیقم  یلو  ، دوش یمن  هدرمـش  هک  تسا  داـیز  ردـق  نآ  ، دوـش یم  هدـناوخ  توـنق  نیا  رد  هک  ییاـهاعد  : هدوـمرف یـسوط 

ای هیرگ  راگدرورپ  باـقع  زا  میب  ،و  ادـخ زا  سرت  يارب  ، رتو زاـمن  تونق  رد  تسا  ّبحتـسم  ناـسنا  ، دـشابن زیاـج  شفـالخ  هک  ، تسین
بحتـسم نمؤم  رفن  لهچ  رکذ  ،و  دنک اعد  نمؤم  ناردارب  يارب  ،و  دـنک [ ندرک هیرگ  راهظا  ای  نتـشاداو  هیرگ  هب  ار  دوخ  ینعی  ] یکابت

خیـش.دهاوخب هچنآ  هب  دـنک  اعد  زین  ،و  دوش یم  باجتـسم  هّللا  ءاـش  نا  شیاـعد  نمؤم  لـهچ  يارب  هدـننک  اـعد  هک  یتسرد  هب  ، تسا
: هدروآ هیقفلا  هرضحی  نم ال  باتک  رد  قودص 

: دناوخ یم  رتو  زامن  تونق  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر 

نانآ عمج  رد  امرف  ما  یتسرپرس  ،و  يداد تیفاع  هک  نانآ  هورگ  رد  هد  متیفاع  ،و  يدرک تیاده  هک  نانآ  ةرمز  رد  نک  متیاده  ایادخ 
،و ینک مکح  وت  هک  یتسرد  هب  ، رادب مهاگن  يدومن  مکح  هچنآ  ّرش  زا  ،و  هد تکرب  يدرک  اطع  هچنآ  رد  ارم  ،و  يدرک یتسرپرس  هک 
،و مروآ یم  نامیا  وت  هب  ،و  مدرگ یم  زاب  وت  يوس  هب  ،و  مهاوخ یم  شزرمآ  وت  زا  هبعک  راگدرورپ  يا  ، وت یهّزنم  ، دوشن مکح  وت  هیلع 

یم شزرمآ  بلط  ادخ  زا  : دـیوگب هبترم  داتفه  ، تسا هتـسیاش  و.نابرهم  يا  وت  هب  زج  ، تسین ییورین  شبنج و  ،و  منک یم  لّکوت  وت  رب 
.مدرگ یم  زاب  وا  يوس  هب  میوج و 

هیلع و هّللا  یلص  ادخ  لوسر  : هدش تیاور.دنک  هرامـش  تسار  تسد  اب  ار  رافغتـسا  ،و  هتـشادرب اعد  هب  ار  پچ  تسد  تسا  راوازـس  و 
ارم راـگدرورپ  شتآ  زا  وـت  هب  ةدـنرب  هاـنپ  ماـقم  تسا  نیا  : تفگ یم  هبترم  تفه  ،و  درک یم  رافغتـسا  هبترم  داـتفه  رتو  زاـمن  رد  هلآ 

: تفگ یم  هبترم  دصیس  رتو  زامن  رد  ، رحس ماگنه  هب  مالّسلا  هیلع  داجس  ترضح  : هدش تیاور  نینچمه  و.وفعلا  زرمایب ،

هتـسیاش ینابرهم  هدنزرمآ و  ریذپ و  هبوت  رایـسب  وت  هک  یتسرد  هب  ، ریذپب ار  ما  هبوت  ،و  نک محر  نم  هب  :و  دـیوگب سپـس  وفعلا و  وفعلا 
درادرب عوکر  زا  رس  نوچ  ،و  دور عوکر  هب  ، دوش یم  غراف  تونق  زا  هک  ینامز  ،و  دنک ینالوط  ار  تونق  تسا 
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: دناوخب هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  زا  « بیذهت » باتک رد  یسوط  خیش  هک  ار  اعد  نیا 

تتمحر یمرن و  زج  نآ  يارب  ،و  تسا گرزب  سب  شهانگ  ،و  فیعض شرکش  ، وت زا  یتمعن  شتانـسح  هک  تسا  یـسک  هاگیاج  نیا 
هک دـندوب  نینچ  :» يدومرف شنادـناخ ) وا و  رب  ادـخ  دورد  ) تلـسرم ربماـیپ  رب  ةدـش  لزاـن  باـتک  رد  وت  هک  یتسرد  هب  ، تسین يزیچ 
مک مبـش  يرادـیب  و  دوب ، ینالوط  نم  باوخ  یلو  « دـندرک یم  شزرمآ  تساوخرد  اهرحـس  رد  ،و  دـندیباوخ یم  ار  بش  زا  یکدـنا 
هن یناـیز و  دـبای  یمن  دوخ  يارب  هک  یـسک  یهاوخ  شزرمآ  ، مهاوخ یم  شزرمآ  مناـهانگ  يارب  وت  زا  نم  ،و  رحـس تسا  نیا  ،و  دوب

ارهز ترـضح  حـیبست  مالـس  زا  سپ  ،و  دـنک مامت  ار  زامن  ،و  دور هدجـس  هب  هاگنآ.ینتخیگنارب  هن  ،و  یتاـیح هن  یگرم و  هن  ،و  يدوس
هبترم هـس  تـسا و  هدـیپس  ةدنفاکـش  نآ  زا  شیاتـس  ، تـسا دادـماب  راـگدرورپ  نآ  زا  شیاتــس  : دـناوخب ،و  دـیوگب ار  مالـّـسلا  اـهیلع 

يا ، راکوکین يا  ، هدـنیاپ يا  ، هدـنز يا  : دـیوگب سپـس.میکح  زیزع و  سّدـقم و  سب  ياورناـمرف  نآ  مراـگدرورپ ، تسا  هّزنم  : دـیوگب
، ار نیرتهب  تبقاع  رد  ،و  ار شنیرت  خارف  يزور  رد  ، ار شنیرتگرزب  ینوزف  رد  هد  بیصن  تراجت  زا  ارم  میرک ، يا  ، رگناوت يا  ، نابرهم

یف دوجوم  ای  کیجانا  :» دـناوخب ار  نیزح  ياـعد  ، نیا زا  سپ  تسا  راوازـس  و.تسین  مه  يریخ  ، تسین شیارب  یتبقاـع  هچنآ  رد  اریز 
یـسرکلا هیا  دنیـشنب و  سپـس  «، حوّرلا هکئـالملا و  ّبر  ، سوّدـق حّوبـس  :» دـیوگب هبترم  جـنپ  ،و  دور هدجـس  هب  هاـگنآ  ...ناـکم » ّلـک 

لوا تعکر  رد  : تسا تعکر  ود  هک  ، دزیخرب حبص  ۀلفان  يارب  هاگنآ  ، دناوخب هبترم  جنپ  ار  سودق  حّوبس  دور و  هدجـس  هب  زاب  ، دناوخب
هب ، داد مالـس  نوچ  ،و  دناوخب ار  دیحوت  ةروس  دـمح  ةروس  زا  سپ  مود  تعکر  رد  )و  نورفاکلا اهّیا  ای  لق  ) ةروس دـمح  ةروس  زا  سپ 

: دیوگب دراذگب و  تسار  تسد  يور  رب  ار  شتسار  ۀنوگ  ،و  دباوخب تسار  يولهپ  هب  ربق  رد  ةدرم  تروص  هب  هلبق  فرط 
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زا ، ادخ هب  مرب  یم  هانپ  ،و  ادخ راوتسا  ۀتشر  هب  متـسج  کّسمت  ،و  شیارب تسین  ینتـسسگ  هک  ، ادخ رت  مکحم  زیواتـسد  هب  مدز  گنچ 
راـگدرورپ تـسا  هّزنم  : دـیوگب هـبترم  هـس  هاـگنآ  سنا  ّنـج و  ناراکدـب  ّرـش  زا  ادـخ  هـب  مرب  یم  هاـنپ  ،و  مـجع برع و  ناقــساف  ّرش 

حیبست دنیشنب و  دزیخرب و  سپـس  ، دناوخب دش  رکذ  ۀحفص 947] ] لبق روطـس  رد  هک  ار  نارمع  لآ  ۀیآ  جنپ  و.هدیپس  ةدنفاکـش  ، دادماب
.دیوگب ار  مالّسلا  اهیلع  ارهز  ترضح 

دّمحم لآ  دّمحم و  رب  هبترم  دص  ، حبص زامن  حبص و  ۀلفان  تعکر  ود  نیب  هکره  : هدش تیاور  : هدومرف ( هیقفلا هرضحی  نم ال  ) باتک رد 
دمحب میظعلا و  ّیبر  ناحبـس  : دـیوگب هبترم  دـص  هک  یـسک  ،و  دـنک ظفح  شتآ  ترارح  زا  ار  وا  ةرهچ  یلاـعت  قح  دتـسرف ، تاولص 

هّللا وـه  لـق  ) هـبترم کـی  تـسیب و  هـک  یـسک  ،و  دـنک اـنب  وا  يارب  تـشهب  رد  يا  هناـخ  یلاـعت  قـح  هـیلا  بوـتا  ّیبر و  هللا  رفغتــسا 
هتـسیاش ،و  دزرمایب ار  وا  یلاعت  قح  ، دناوخب هبترم  لهچ  ار  نآ  رگا  ،و  دنک انب  وا  يارب  يا  هناخ  تشهب  رد  یلاعت  يادخ  ، دناوخب ( دـحا

اجب رکش  ةدجـس  هاگنآ  ، دوش هدناوخ..دباتملا  کلملا  اذ  ای  ّمهّللا  : هلماک ۀفیحـص  مد  یـس و  ياعد  ، بش زامن  زا  تغارف  زا  سپ  تسا 
زا ، دناوخب تشذگ  رکش  ةدجس  ۀیعدا  رد  هک  ار  رجفلا  ّبر  ّمهّللا  ياعد  و  دنک ، اعد  دوخ  نمؤم  ناردارب  يارب  تسا  راوازس  ،و  دروآ

.ّقفوملا هّللا  مدنمزاین و  رایسب  ياعد  هب  هک  دننک  اعد  مه  هایسور  راکهنگ  نیا  يارب  هک  ، مراد قثاو  دیما  ینید  ناردارب 

مجنپ لصف 

دناوخ هاگماش  دادماب و  ماگنه  دیاب  هک  اهاعد  راکذا و  زا  یضعب  رکذ  رد 

ود نیا  يارب  ، ساسا نیا  رب  ، هدـمآ رابخا  تایآ و  رد  تقو  ود  نیا  تظفاحم  رب  يرایـسب  بیغرت  قیوشت و  هک  هّللا  كدـیا  شاب  هاـگآ 
زا يرـصتخم  رکذ  هب  هلاسر  نیا  رد  ام  هک  هدش  دراو  مهیلع  هّللا  تاولـص  راهطا  همئا  ادـخ و  لوسر  زا  يرایـسب  راکذا  اهاعد و  تقو 

فاتفآ عولط  زا  شیپ  هکره  : هدرک تیاور  مالّسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  ترضح  زا  ، ربتعم دنس  هب  هیوباب  نبا  لوا : .مییوج  یم  كّربت  اهنآ 
: ياه هروس  زا  کی  ره 

هّللا وه  لق  هکره  : دومرف زین  و.دراد  یم  زاب  دسرت  یم  هچنآ  زا  ار  وا  ییاراد  ادخ  ، دناوخب هبترم  هدزای  ار  یسرکلا ، هیا  ردق و  دیحوت و 
ینیلک و مود : .دشوکب  تخس  رما  نیا  رب  ناطیش  دنچره  ، دسرن وا  هب  یهانگ  زور  نآ  رد  ، دناوخب باتفآ  عولط  زا  شیپ  ار  ردق  و 
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تسا ضرف  ناملسم  ره  رب  ، دنا هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  ياهدنس  هب  ، نارگید ،و  یـسوط خیـش  ،و  هیوباب نبا 
: دناوخب ار  اعد  نیا  ، دیشروخ بورغ  زا  شیپ  هبترم  هد  ،و  باتفآ عولط  زا  شیپ  هبترم  هد  هک 

يا هدنز  وا  ،و  دناریم یم  دنک و  یم  هدنز  ، تسوا صاخ  شیاتـس  ییاورنامرف و  ، دشاب یمن  شیارب  یکیرـش  ، تسین ادـخ  زج  يدوبعم 
تیمی و ییحی و  : تسا هدمآ  تایاور  زا  یـضعب  رد  و.تساناوت  يراک  ره  رب  وا  ،و  تسوا تسدـب  اهنت  زیخ  ، دریم یمن  زگره  هک  تسا 

بوخ همه  ارهاظ  و.هدـمآ  تایاور  یـضعب  رد  یلو  هدـماین  ریخلا  هدـیب  تومی  یح ال  وه  ۀـلمج و  تیاور  دـنچ  رد  ییحی و  تیمی و 
یضعب رد  ،و  دینک اضق  تسا  مزال  دوش  كرت  رگا  هدش  دراو  تایاور  زا  یضعب  رد  ،و  تسا رتهب  دیوگب  ار  اهتروص  همه  رگا  ،و  تسا

نیدباعلا نیز  ترضح  زا  ربتعم  رایسب  ياهدنس  هب  نارگید  هیوباب و  نبا  موس : .تسا  زور  نآ  رد  وا  ناهانگ  ةرافک  نیا  : هدمآ تایاور 
دازآ ار  هدنب  دص  هک  تسا  نیا  دننام  ، دـیوگب ربکا  هّللا  هبترم  دـص  ماش  رد  هکره  : دـنا هدرک  تیاور  مالّـسلا  اهیلع  قداص  ترـضح  و 

زا لبق  ،و  هبترم دـص  باـتفآ  عولط  زا  شیپ  هکره  : هدـش تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ترـضح  زا  رگید  حیحـص  دنـس  هب  ،و  دـشاب هدرک 
،و دسیون یم  دشاب  هدرک  هدازآ  ار  هدنب  دص  هک  یـسک  شاداپ  دننامه  وا  يارب  میرک  يادخ  ، دـیوگب ربکا  هّللا  هبترم  دـص  نآ  بورغ 

.دوش یم  هتـشون  رتشیب  وا  يارب  ، دیوگب رتشیب  هکره  ،و  دسیون یم  وا  يارب  هنـسح  هد  ادخ  ، دیوگب هدـمحب  هّللا و  ناحبـس  راب  هد  هکره 
دنچ يا  هفرغ  : دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  : هدرک تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  هیوباب  نبا  مراهچ :

نخس هک  ، دوش یم  نکاس  اهنآ  رد  یسک  نم  تّما  زا  ،و  تسا نایامن  نوریب  زا  اهنآ  نورد  ،و  نورد زا  اهنآ  رهاظ  هک  ، تسا تشهب  رد 
هاگنآ ، دروآ اجب  زامن  دنباوخ  رد  مدرم  هک  یماگنه  بش  رد  ،و  دنک مالـس  دسر  هک  ره  هب  و  دـناروخب ، ماعط  مدرم  هب  ،و  دـیوگ کین 

رد زین  ربـکا و  هّللا  هّللا و  ّـالا  هلا  ـال  هّلل و  دـمحلا  هّللا و  ناحبـس  : دـیوگب راـب  هد  ماـش  حبـص و  رد  هک  تـسا  نآ  کـین  مـالک  : دوـمرف
دیسر يدرم  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  ترضح  : هدش تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  ترضح  زا  حیحـص  دنـس  هب  یقرب  « نساحم » باتک

غاب نیا  زا  شلـصا  هک  ، منک ییامنهار  یغاب  رب  ار  وت  یهاوخ  یم  : دومرف داتـسیا و  ترـضح  ، درک یم  ثادـحا  دوخ  يارب  ار  یغاب  هک 
هّللا و ناحبـس  : وگب ماـش  حبـص و  رد  : دومرف ، هّللا لوسر  اـی  يرآ  : تفگ ؟ دـشاب رترادـیاپ  رتوکین و  ،و  رت سردوز  شا  هویم  ،و  رت تباـث 

تشهب رد  تیارب  یحیبصت  ره  ددع  هب  هک  ربکا  هّللا  هّللا و  ّالا  هلا  هّلل و ال  دمحلا 
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ییاراد زا  دـنرترادیاپ  رتوکین و  :» هدومرف نآرق  رد  ادـخ  هک  ، تاحلاص تایقاب  تساهنیا  ،و  دـننک یم  سرغ  اـه  هویم  عاونا  زا  اـهتخرد 
: هدرک تیاور  مالّسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  هیوباب  نبا  مجنپ : ایند .»

رود وا  زا  رورش  عیمج  ،و  دوش یمن  توف  وا  زا  يریخ  بش  نآ  رد  ، دناوخب ار  هیآ  نیا  هبترم  هس  ماش  زا  سپ  ای  ، ماش هب  کیدزن  هکره 
: دیوگب حبص  ماگنه  هاگره  ، تسا نینچمه  و.دوش  یم 

رهظ هک  یتقو  ،و  بش نیمز و  اهنامسآ و  رد  شیاتس  تسوا  يارب  ،و  دییامن حبص  هک  ینامز  ،و  دینک ماش  هک  یماگنه  ار  يادخ  هیزنت 
: هدرک تیاور  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  زا  ّقثوم  دنس  هب  « نساحم » باتک رد  یقرب  مشش : .دینک  یم 

هن هاشداپ و  زا  هن  ناطیـش و  زا  دسرتن  هّللاب  ّالا  هّوق  لوح و ال  میحّرلا ال  نمحّرلا  هّللا  مسب  : دـیوگب هتبرم  هس  ماش  رد  ،و  حبـص رد  هکره 
نانچ هدش ، تیاور  ، هبترم تفه  ماش  حبـص و  زامن  بیقعت  رد  ،و  میوگ یم  هبترم  دـص  نم  : دومرف ترـضح  ،و  یـسیپ زا  هن  هروخ و  زا 

ادخ لوسر  تمدخ  يزور  دنچ  ، راصنا زا  يدرم  : هدش تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  متفه : .تشذگ  البق  هک 
لوط یتسدگنت و  ببس  هب  : تفگ ؟ يدوب بیاغ  ، ام زا  ، زور دنچ  نیا  رد  تلع  هچ  هب  : دیسرپ وا  زا  ترضح  ، دیسرن هلآ  هیلع و  هّللا  یلص 

؟ دوـش فرطرب  وـت  زا  يراـمیب  یتسدـگنت و  یناوـخب  نوـچ  هک  منک  میلعت  ار  ییاـعد  وـت  هـب  یهاوـخ  یم  : دوـمرف ترـضح  ، يراـمیب
: ناوخب ار  اعد  نیا  ماش  حبص و  : دومرف.هّللا لوسر  ای  يرآ  : تفگ

يارب و  هتفرگن ، يدنزرف  هک  ار  يادخ  شیاتـس  ،و  دریم یمن  زگره  هک  يا  هدنز  رب  مدرک  لّکوت  ، ادـخ هب  زج  تسین  ییورین  شبنج و 
.هتسیاش یندرمش  گرزب  رامش  شگرزب  ،و  يراوخ زا  یتسرپرس  شیارب  دوبن  ،و  تسین ییاورنامرف  رد  یکیرش  وا 

هانپ : وگب هبترم  هد  باتفآ  بورغ  عولط و  زا  شیپ  : هدش تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  تایاور  زا  يرایـسب  رد  متـشه :
هب مرب  یم  هانپ  ،و  نیطایش ياه  هسوسو  زا  ، اناد ياونش  يادخ  هب  مرب  یم 
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نا ّبر  ّکب  ذوعا  هدمآ و  نینچ  تایاور  زا  يا  هراپ  رد  و.تساناد  اونـش و  ادـخ  هک  یتسرد  هب  ، دـنوش رـضاح  نم  دزن  هکنیا  زا  ادـخ 
زا « لئاسلا حالف  » باتک رد  مهن : نورضحی  نا  هّللاب  ذوعا  میجّرلا و  ناطیّشلا  نم  عیمّسلا  هّللاب  ذیعتسا  تایاور  زا  یضعب  رد  نورضحی و 

: دیناوخب هبترم  هس  ار  اعد  نیا  ماش  حبص و  ره  رد  هک  نیا  زا  تسا  عنام  يزیچ  هچ  ار  امش  : هدرک تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 

دزن زا  ،و  زاسم فرحنم  يدومن  تیاده  هکنیا  زا  سپ  ار  ملد  ،و  رادـب تباث  تنید  رب  ار  ملد  ، اهدـید اهلد و  ةدـننک  ور  ریز و  يا  ادـخ 
،و نادرگ ینالوط  ار  مرمع  ایادخ  تتمحر ، هب  هد  مهانپ  شتآ  زا  ،و  يا هدنخـشب  رایـسب  وت  هک  یتسرد  هب  ، شخبب نم  هب  یتمحر  دوخ 

تخبـشوخ ارم  ، متخبدـب وـت  دزن  [ ظوـفحم حوـل  ] باـتکلا ّما  رد  رگا  ،و  تتمحر زا  نارتـسگب  نم  رب  ،و  هد تعـسو  نم  هب  ما  يزور  رد 
خیـش مهد : .تسوت  دزن  باـتکلا  ّما  ،و  ییاـمن یم  شیاـجرباپ  یهاوخب  ار  هچره  ،و  یهاوخب ار  هچره  ینک  یم  وحم  وت  هک  ریز  ، اـمرف

هّللا و ناحبس  : دیوگب هبترم  کی  ماش  حبص و  هکره  : دنا هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  سوواط  نب  دّیس  یسوط و 
زا هک  تشهب  نیمز  رد  وا  يارب  ات  دـنک  یم  هناور  تشهب  يوس  هب  هرقن  زا  یلیب  اب  ار  يا  هتـشرف  یلاعت  قح  میظعلا  هّللا  ناحبـس  دـمحب 

ناتـسوب نیا  : دـسیونب رد  نآ  رب  ،و  دـنک بصن  نآ  رب  يرد  ،و  دـهد رارق  نآ  رود  يراوید  ،و  دـنک سرغ  یناتخرد  تسا  باـن  کـشم 
ماقم ریغ  رد  ، ار حیبست  نیا  هکره  : هدرک لقن  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  يرگید  ربتعم  تیاور  هب  دّیـس  ،و  تسا نالف  دنزرف  نالف 

هدافتسا تیاور  رهاظ  زا  هک  ، هّللا ناحبس  : دننز یم  دایرف  بجعت  باب  زا  ، ثداوح اهدمآ و  شیپ  هب  دروخرب  رد  يا  هدع  ] دیوگب بجعت 
شیارب هنـسح  رازه  ،و  دـنک یم  وحم  ار  وا  هانگ  رازه  یلاـعت  قح  [ تسین نتفگ  حـیبست  هنوگ  نیا  يارب  هدـش  رکذ  هک  یباوث  دوش  یم 
يدـیپس غرم  هـملک  نـیا  زا  وا  يارب  ،و  دـنادرگ دـنلب  وا  يارب  هـجرد  رازه  ،و  دـسیون یم  يو  يارب  تعافــش  رازه  ،و  دـیامن یم  تـبث 
نانموم ریما  ترضح  زا  يدنوار  بطق  مهدزای : .دوش  هتشون  وا  يارب  شباوث  ،و  دشاب حیبست  نیا  هب  لوغشم  تمایق  زور  ات  هک  ، دنیرفایب

ترضح : هدرک تیاور  مالّسلا  هیلع 
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: دورب وا  تسد  زا  ادخ  تمعن  مسرت  یم  ، دنکن دای  ار  ادخ  تمعن  راهچ  ،و  دنک حبص  هکره  : هدومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر 

وا رب  ادخ  دورد   ) دّمحم تّما  زا  ارم  هک  ار  يادخ  شیاتس  ، درکن اهر  لدروک  ارم  ،و  دناسانـش نم  هب  ار  شدوخ  هک  ار  يادخ  شیاتس 
ادخ شیاتـس  ، تشاذگن مدرم  تسد  رد  ،و  داد رارق  شدوخ  تیانع  تسد  رد  ارم  يزور  هک  ار  يادخ  شیاتـس  ، داد رارق  ( شنادناخ و 

تیاور یـسراف  ناملـس  زا  « نیمألا دـلب  » باتک رد  مهدزاود : .تخاسن  اوسر  مدرم  ناـیم  رد  ارم  ،و  دـناشوپب ار  مبویع  ناـهانگ و  هک  ار 
: دیوگب هبترم  هس  دنک  حبص  هک  يا  هدنب  ره  : هدرک

هک دریگرب  وا  زا  ار  الب  عون  داتفه  یلاعت  قح  كرابم  هزیکاپ  رایسب  یشیاتس  ار  يادخ  شیاتـس  ، نایناهج راگدرورپ  ار  يادخ  شیاتس 
حبص : وگب ینک  حبص  نوچ  : هدرک تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  ینیلک  خیش  مهدزیس : .دشاب  هودنا  اهنآ  نیرتمک 

ناـشیا و نانیـشناج  نید  ،و  وا شور  أیـصوا و  نید  ،و  وا شور  یلع و  نید  ،و  وا شور  دـمحم و  نید  رب  نمؤـم  ، ادـخ يراـی  هب  مدرک 
لوـسر نآ  زا  درب  هاـنپ  هک  هچنآ  زا  ، ادـخ هـب  مرب  یم  هاـنپ  ،و  ناـشبیاغ رـضاح و  ،و  ناشیادـیپ ناـهنپ و  هـب  مدروآ  ناـمیا  ، اـهنآ شور 

وا يوس  هب  نانآ  هچنآ  رد  ، منک یم  ادخ  هب  تبغر  ،و  ناشیا نانیـشناج  )و  وا رب  ادخ  دورد  ) یلع )و  شنادناخ وا و  رب  ادـخ  دورد  ) ادـخ
نیا دناوخ  يارب  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ربتعم  دنس  هب  ینیلک  خیـش  مهدراهچ : .ادخ  هب  زج  تسین  ییورین  شبنج و  ،و  دندومن تبغر 

،و یگرزب لامک  رد  ، تسا رت  گرزب  ادخ  ، تسا رت  گرزب  ادـخ  : هدرک لقن  رایـسب  تلیـضف  باتفآ ، عولط  زا  شیپ  ، حبـص زا  دـعب  اعد 
،و نیسپ دادماب و  رد  ، ادخ تسا  هّزنم 
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.شنادناخ دّمحم و  رب  ادخ  دورد  ،و  تسین وا  يارب  یکیرش  ، نایناهج راگدرورپ  ار  يادخ  رایسب  شیاتس 

ماش ات  ، دـناوخب هبترم  هس  ار  اعد  نیا  حبـص  رد  هکره  : هدرک تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  نیمألا  دـلب  باتک  رد  مهدزناـپ :
هن ،و  نیمز رد  يزیچ  وا  مان  اب  ، دناسرن نایز  هک  ییادخ  مان  هب  : دریگن رد  ار  وا  ییالب  حبص  ات  ، دناوخب ماش  رد  رگا  ،و  دسرن وا  هب  ییالب 

.تساناد اونش و  وا  ،و  نامسآ رد 

ترضح یلاعت  قح  : دنا هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  ترضح  زا  ربتعم  ّقثوم و  ياهدنس  هب  نارگید  هیوباب و  نبا  ینیلک و  مهدزناش :
هاگماش رد  هچنآ  هک  مریگ  یم  هاوگ  ار  وت  ایادخ  : دناوخ یم  ار  اعد  نیا  ماش  حبـص و  ره  هکنیا  يارب  ، دیمان رکاش  رایـسب  ةدنب  ار  حون 

ار وت  ،و  شیاتـس ار  وت  ، تسین یکیرـش  تیارب  يا  هناگی  ، تسوت بناج  زا  دیـسر  نم  هب  این  رد  ای  نید  رد  تمالـس  ای  تمعن  ، دادـماب و 
زا حبـص  رد  هچنآ  ایادخ  : دناوخ یم  هبترم  هد  تسا  هدمآ  تایاور  یـضعب  رد  و.ادوبعم  دـیوش  دونـشخ  ات  ، نم رب  اهتمعن  نآ  رب  ساپس 

شیاتس ار  وت  نم  رب  اهتمعن  نآ  هب  ، تسین یکیرش  تیارب  ، يا هناگی  ، تسا وت  بناج  زا  ، دیسر نم  هب  ایند  ای  نید  رد  تمالـس  ای  تمعن 
.تسا بوخ  نایب  ود  ره  و.يدونشخ  قوف  يوش و  دونشخ  ات  ، ساپس ار  وت  و 

باتفآ بورغ  کیدزن  نوچ  : دنا هدرک  تیاور  مالّـسلا  مهیلع  مظاک  قداص و  ترـضح  زا  ، ربتعم ياهدنـس  هب  یقرب  ینیلک و  مهدفه :
یگناوید نادزد و  ،و  يرهز بحاص  ره  ّرش  ،و  شنادنزرف نیعل و  ناطیش  ّرـش  هدنزگ و  هدنرد و  ره  ّرـش  زا  ات  ، ناوخب ار  اعد  نیا  ، دوش

.يدرگ نمیا 

یکیرـش ییاورنامرف  رد  ،و  هتفرگنرب يدنزرف  هک  ، ار يادخ  شیاتـس  ، تسا یگـشیمه  شا  ینابرهم  رایـسب و  شتمحر  هک  ادـخ  مان  هب 
، تسین وا  يارب 
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اه هنیـس  ار  هچنآ  اهمـشچ و  تنایخ  ، دوش یمن  هتـسناد  ،و  دـناد یم  ،و  دوش یمن  فصو  دـنک و  یم  فصو  هک  ار  يادـخ  شیاتـس  و 
هچنآ ّرـش  زا  ،و  دروآ دیدپ  دیرفآ و  هچنآ  ّرـش  زا  ، گرزب يادخ  مان  هب  ،و  میرک يادخ  هولج  هب  مرب  یم  هانپ  ، دناد یم  دننک  یم  ناهنپ 

يرامیب ّرـش  زا  ،و  داز هچنآ  سیلبا و  ّرـش  زا  ،و  تسا زور  بش و  رد  هچنآ  ّرـش  زا  ،و  تسا ناهنپ  ادیپ و  هچنآ  ّرـش  زا  ،و  تسا نیمز  رد 
.نایناهج راگدرورپ  ار  يادخ  شیاتس  ،و  مدرکن فصو  مدرک و  فصو  هچنآ  ّرش  زا  رادیاپ و 

وا هب  يزیچ  زور  نآ  رد  ، دناوخب ار  اعد  نیا  حبص  رد  هکره  : هدرک تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  ترضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  ینیلک  مهدجه :
نادناخ ترخآ و  ایند و  دوخ و  نید و  مراپـس  یم  وت  هب  ایادخ  ، وت هانپ  ظفح و  رد  مدرک  حبـص  ایادخ  یلاعت  هّللا  ءاش  نا  دزن  يدنزگ 

سیلبا و هـک  هـچنآ  ّرــش  زا  مروآ  یم  هاـنپ  وـت  هـب  ،و  تناگدــیرفآ ۀــمه  ّرــش  زا  ، گرزب يا  مروآ  یم  هاـنپ  وـت  هـب  ،و  ار ما  ییاراد  و 
.دندرگ یم  ادخ  تمحر  زا  يدیماان  ثعاب  نآ  ۀلیسو  هب  شنایرگشل 

نم هب  : تشاد هضرع  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  رضحم  هب  يدرم  : هدرک تیاور  حیحص  دنس  ّدح  رد  يدنس  هب  ینیلک  زین  و  مهدزون :
،و دهد ماجنا  دناوخب  هچره  هک  ار  يادخ  کشیاتس  : ناوخب ار  اعد  نیا  : دومرف ترضح  ، مناوخب بش  حبص و  ره  هک  نک  میلعت  ییاعد 
وا هچنانچ  ار  يادخ  شیاتـس  ، ددرگ هدوتـس  ، دراد تسود  ادخ  هک  هنوگ  نآ  ، ار يادـخ  شیاتـس  ، دـهدن ماجنا  دـهاوخب  وا  ریغ  هچره 
هک يّرش  ره  زا  نک  جراخ  ،و  ار دّمحم  نادناخ  دّمحم و  يدرک  دراو  نآ  رد  هک  يریخ  ره  رد  نک  دراو  ارم  ایادخ  ، تسا نآ  ۀتسیاش 

نادناخ دّمحم و 

ص:957

 ( ناسآ شراگن  نانجلا (  حیتافم  دیدج  www.Ghaemiyeh.comبختنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1215زکرم  هحفص 1047 

http://www.ghaemiyeh.com


.دّمحم نادناخ  دّمحم و  رب  ادخ  دورد  ، يدومن جراخ  ار  دّمحم 

رد ، دناوخب هبترم  تفه  ، حبص ماگنه  ار  اعد  نیا  هکره  : هدرک تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  نیمألا  دلب  باتک  رد  متسیب :
لزان هک  ، تسا ادخ  نم  تسرپرـس  یتسار  هب  ، دشاب یم  نیرت  نابرهم  وا  ،و  تسا رادهگن  نیرتهب  ادخ.دنامب  ظوفحم  اهالب  زا  زور  نآ 
سب ارم  ادـخ  وگب  ، دـندنادرگرب ور  رگا  سپ  : وـگب ، دـندنادرگرب ور  رگا  سپ  دـینک  یم  یتسرپرـس  ار  ناگتـسیاش  وا  ،و  ار نآرق  درک 

.تسا گرزب  شرع  راگدرورپ  وا  مدومن و  لّکوت  وا  رب  تسین ، وا  زج  يدوبعم  هک  ، تسا

، دناوخب ار  تاولـص  نیا  ، هبترم هس  زور  نایاپ  رد  ،و  هبترم هس  دادماب  رد  هکره  : هدـش تیاور  ربتعم  بتک  زا  یـضعب  رد  مکی : تسیب و 
شنمـشد رب  ،و  دوش یم  خارف  شا  يزور  ،و  دـسر یم  تباجا  هب  شیاعد  ،و  دـبای یم  ماود  وا  يداش  ،و  دوش یم  هدـیزرمآ  شناـهانگ 

: دشاب هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  دّمحم  نانیشنمه  زا  تشهب  رد  ،و  ددرگ یم  يرای 

دّمحم و رب  و  ناگدنیآ ، رد  تسرف  دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  ،و  ناینیـشیپ رد  تسرف  دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  ایادـخ 
فرـش و هلیـسو و  ایادخ  ناگداتـسرف  رد  تسرف  دورد  دّمحم  نادـناخ  دّـمحم و  رب  ،و  رترب نمجنا  رد  تسرف  دورد  دّـمحم  نادـناخ 
رد ارم  سپ  ، مدـیدن ار  وا  هک  یلاحرد  مدروآ  نامیا  شنادـناخ  دّـمحم و  هب  ایادـخ  ، نک اـطع  دّـمحم  هب  ار  گرزب  ۀـجرد  تلیـضف و 

یندیـشون ، ناـشونب شـضوح  زا  ارم  ،و  ناریمب شنییآ  رب  ارم  ،و  اـمرف مبیـصن  ار  وا  اـب  ینیـشنمه  ،و  نـکم مورحم  شرادـید  زا  تماـیق 
وا و رب  ادخ  دورد  ) دّمحم هب  هک  نانچ  ایادخ  ، ییاناوت زیچ  ره  رب  وت  ، موشن هنشت  زگره  نآ  زا  سپ  هک  ، اراوگ ، ناور ، هدننک اریـس  ، لماک

نم هب  سپ  ، مدیدن ار  وا  هک  یلاحرد  مدروآ  نامیا  ( شنادناخ
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.ناسرب ناوارف  مالس  رایسب و  تیحت  نم  بناج  زا  ار  دّمحم  حور  ایادخ  ، ار شارهچ  تشهب  رد  نایامنب 

دّمحم و دهاوخب  هکره  : هدرک تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  یمعفک  هک  تسا  یتاولـص  نامه  تاولـص  نیا  : دیوگ فلؤم 
هفرع زور  لامعا  نمـض  رد  « حیتافم » رد ار  نآ  ام  ،و  دناوخب ار  نآ  ، دنک لاحـشوخ  ناشیا  رب  تاولـص  رد  ار  مالّـسلا  مهیلع  دّمحم  لآ 
باب رد  تسین و  نیا  زا  شیب  شیاجنگ  ار  رـصتخم  نیا  تسا و  رایـسب  بش  حبـص و  دروم  رد  هدراو  ياهاعد  هک  نادـب.میدرک  رکذ 

تارـشع و ياعد  ، یتشاد تصرف  رگا  ،و  دوش یم  هدناوخ  بش  حبـص و  رد  هک  دـمآ  دـهاوخ  یفاک  فیرـش  باتک  زا  اعد  هد  مراهچ 
زین ،و  میدروآ « حـیتافم » رد ار  اهاعد  نیا  ام  ناوخب و  ار  میظعلا  رّونلا  ّبر  ّمهّللا  دـهع  ياعد  رون و  ياعد  ،و  ریـشتسی هب  فورعم  ياعد 

رد ار  اعد  نآ  ،و  تبرت حیبست  نتفرگ  تسد  هب  لاح  رد  ، ار کمامدب  امصتعم  ّمهّللا  تحبصا  ياعد  هک  میدرک  رکذ  تبرت  بادآ ، رد 
.دنناوخب فوخ  ره  زا  ینمیا  يارب  ، ماش حبص و 

مشش لصف 

هراشا

.درادن یتعاس  هب  صاصتخا  هک  زور  ره  ياهاعد  دناوخ و  دیاب  زور  تاعاس  رد  هک  ییاهاعد  نایب  رد 

ای کی  اقیقد  کی  ره  هکنیا  هن  تسا  نامز  هدزاود  روظنم  ] تعاس هدزاود  هب  ار  زور  ره  یمعفک  خیش  یقاب و  نب  دّیس  یـسوط و  خیش 
لمتشم هک  ار  ییاعد  تیعاس  ره  يارب  ،و  دنا هداد  تبسن  ماما  هدزاود  زا  یماما  هب  ار  تیعاس  ره  ،و  دنا هدرک  میـسقت  [ دشاب تعاس  ود 
میـسقت نینچ  هک  ، تسا نشور  یلو  ، دنا هدرواین  صوصخ  هب  ار  شتیاور  هچرگا  ، دنا هدرک  رکذ  تسا  ماقم  یلاع  ماما  نآ  هب  لّسوت  رب 

.مینک یم  افتکا  تسا  هدمآ  دّجهتملا  حابصم  باتک  رد  هچنآ  هب  هلاسر  نیا  رد  ام  ،و  دننک یمن  رکذ  تیاور  هب  دانتسا  نودب  ار  يدنب 

: تسا نیا  شیاعد  تسا و  مالّسلا  هیلع  نانموم  ریما  هب  بوسنم  تعاس  نیا  ، باتفآ عولط  ات  تسا  رجف  عولط  زا  : لّوا تعاس 

ییاسانـش هب  يدنایامن و  یتساوخ  هک  هنوگره  هب  ار  يدـنمورین  ، ییاورنامرف یـشنمگرزب و  یگرزب و  ییابیز و  راگدرورپ  يا  ایادـخ 
نآ ّیلع  قح  هب  ایادـخ  ، ار تتمعن  ساپـس  یتخومآ  ناـنآ  هب  ،و  یتفاـی یگریچ  اـهنآ  رب  تتوربـج  هب  ،و  يداـهن ّتنم  تناگدـنب  رب  تا 

دورد ناینیـسپ  ناینیـشیپ و  رد  شنادـناخ  دـمحم و  رب  ناراـکزیهرپ  ياوشیپ  ، اوقت ياـههار  ،و  نوناـق هب  ياـناد  ،و  نید يارب  هدیدنـسپ 
.ینک نانچ  نینچ و  نم  اب  یتسرف و  دورد  دمحم  نادناخ  دمحم و  رب  هکنیا  میاه  هتساوخ  شیپاشیپ  مزادنا  یم  شیپ  ار  وا  تسرف و 
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: تسا بوسنم  مالّسلا  هیلع  یبتجم  ترضح  هب  و  [، قرشم قفا  یخرس  نتفر  رانک  ینعی  ] هرمح باهذ  ات  تسا  باتفآ  عولط  زا  : مود تعاس 

دـش ناور  ،و  تا ییانـشور  نیرت  ینارون  رد  ، ترون دـش  صلاـخ  ،و  تیورین نیرتـگرزب  رد  ار  تا  ییاـبیز  ساـبل  يدرک  رب  هب  ایادـخ 
يرترب تا  یـشنمگرزب  رد  یتفاـی  يرترب  سپ  ، تشـشخب دزن  ، ار دوخ  هب  ناـنیمطا  لـها  نآ  رد  يدرک  صلاـخ  ،و  تا هدرپ  زا  تشناد 

قح هب  ایادخ  ، نانآ رب  تتّنم  هب  تیاهنامـسآ  لها  رب  ، ناشیا هب  يدومن  تاهابم  سپ  تتعاط  لها  رب  نآ  رد  تتّنم  تسا  گرزب  لماک ،
هتـساوخ شیپاـشیپ  مزادـنا  یم  شیپ  ار  وا  ،و  میوـج یم  یهاوـخداد  تهاـگرد  هب  وا  هب  ،و  مهاوـخ یم  وـت  زا  ، وـت رب  یلع  نـب  نـسح 

.ینک نانچ  نینچ و  نم  اب  ،و  یتسرف دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  هکنیا  ، میاه

هیلع نیسح  ترضح  هب  هک  [ زور ندمآ  الاب  ] راهن عافترا  ات  تسا  [ قرش رد  دیشروخ  رون  دیومع  نوتس  ندش  ادیپان  ] عاعـش باعذ  زا  : مّوس تعاس 
مالّسلا

: تسا بوسنم 

يا ، ّتنم کـین  يا  ، دـنباین هار  شتقیقح  هب  اـهلد  سپ  ، تسناد گرزب  ار  دوخ  هک  يا  ، شدـنیبن يا  هدـید  سپ  ، دـیزرو یگرزب  هک  يا 
شیایلوا هب  هک  يا  ، درادن تهابش  وا  هب  شناگدیرفآ  زا  يزیچ  هک  يا  ، راوگرزب يا  ، رگشیاشخب يا  ، شـشخب کین  يا  ، تشذگ کین 

زا ّتنم  باب  زا  ار  نانآ  ،و  درک بدا  ار  شناگدـنب  نانآ  ۀلیـسو  هب  ،و  دیدنـسپ شنید  يارب  ار  نانآ  هک  اجنآ  ، داهن ّتنم  شناگدـنب  رب 
نآ ، ربمایپ ةدازدـنزرف  نآ  ناشیا ) رب  ادـخ  دورد  ) یلع نب  نیـسح  قح  هب  مهاوخ  یم  وت  زا  ، داد رارق  تّجح  شناگدـنب  رب  ، دوخ بناج 

شیپاـشیپ مزادـنا  یم  شیپ  ار  وا  و  وا ، قح  هب  مهاوخ  یم  وت  زا  ، تا یتـسه  رب  ياـمنهار  ،و  تنید رد  هاوخریخ  تا و  يدونـشخ  وریپ 
.ینک نانچ  نینچ و  نم  اب  ،و  دّمحم نادناخ  دّمحم و  رب  یتسرف  دورد  هک  میاه  هتساوخ 

ص:960

 ( ناسآ شراگن  نانجلا (  حیتافم  دیدج  www.Ghaemiyeh.comبختنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1215زکرم  هحفص 1050 

http://www.ghaemiyeh.com


: تسا بوسنم  مالّسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  هب  ،و  تسا [ یعرش رهظ  ماگنه  ] سمش لاوز  ات  راهن  عافترا  زا  : مراهچ تعاس 

نآ اب  هک  ترون  هب  مهاوخ  یم  وت  زا  ، توترپ نیرتابیز  رد  تشبات  دـش  رترب  ،و  تا یگرزب  نیرت  لماک  رد  ترون  دـش  صلاخ  ایادـخ 
ار اه  هدـنکارپ  ،و  يدـناریم ار  ناگدـنز  و  ار ، ناگدرم  يدرک  هدـنز  ،و  یتسکـش ار  ناشکندرگ  ،و  يدرک نشور  ار  نیمز  اهنامـسآ و 

تا ّیلو  قح  هب  مهاوخ  یم  وت  زا  ، یتخاس اپ  هب  ار  اهنامـسآ  و  يدومن ، لماک  ار  تاملک  ،و  يدنکارپ ار  اه  هدش  عمج  ،و  يدومن عمج 
میاه هتـساوخ  شیپاشیپ  مزادنا  یم  شیپ  ار  وا  ،و  تهار رد  هدنـشوک  ،و  تنید زا  عفادـم  نآ  (، ناشیا رب  ادـخ  دورد  ) نیـسحلا نب  یلع 

.ینک نانچ  نینچ و  نم  اب  یتسرف و  دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  هکنیا 

هب هکنآ  زا  سپ  تعکر  راهچ  رادقم  ات  تسا  سمش  لاوز  زا  : مجنپ تعاس 

: تسا بوسنم  مالّسلا  هیلع  رقاب  ترضح 

رب ترهم  تفأر و  هب  ،و  یتفای یگرزب  تلامج  یگرزب  هب  ، ییاورنامرف ییایربک و  ییانـشور و  ،و  یگرزب شبات و  راگدرورپ  يا  ایادخ 
ناش ییامنهار  تتبحم  رب  ات  يداد  رارق  ییامنهار  نانآ  يارب  ،و  يدرک ناش  ییامنهار  تلـصاح  يدونـشخ  رب  ،و  يداهن ّتنم  ناگدنب 

قح هب  ایادـخ  ، دـنک یم  ییامنهار  ّتیـشم  رب  ار  ناـنآ  ،و  دـیامن یم  ناـشتلالد  يراد  تسود  قـالخا  لاـعفا و  زا  هچنآ  رب  ،و  دـنک یم 
دّمحم نادناخ  دّمحم و  رب  هکنیا  میاه  هتـساوخ  شیپاشیپ  مزادنا و  یم  شیپ  ار  وا  ،و  وت رب  ( ناشیا وا و  رب  ادخ  دورد  ) یلع نب  دّـمحم 

.ینک نانچ  نینچ و  نم  اب  یتسرف و  دورد 

: تسا بوسنم  مالّسلا  هیلع  قداص  رضح  هب  هک  تسا  رهظ  زامن  ماگنه  ات  هتشذگ  لاوز  زا  تعکر  راهچ  ةزادنا  هب  : مشش تعاس 
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زا رتالاو  هک  يا  ، تسا رترب  تافـص  ۀـمه  زا  هک  يا  ، تسا هدـید  ياه  هتفای  زا  رتگرزب  هک  يا  ، تسا ناهنپ  اهرادـنپ  كاردا  زا  هک  يا 
ّقح هب  مهاوخ  یم  وت  زا  ،و  تیاـیربک شباـت  ،و  تا هولج  رون  هب  مهاوخ  یم  وت  زا  ، تسا هوکـش  یناـعم  زا  رت  فـیطل  ،و  فـطل یناـعم 

میاه هتـساوخ  شیپاـشیپ  ، مزادـنا یم  شیپ  ار  وا  ،و  وت رب  دّـمحم  نب  رفعج  قح  هب  مهاوخ  یم  وت  زا  ،و  ار تخزود  زا  تیفاـع  تتمظع 
.ینک نانچ  نینچ و  نم  اب  یتسرف و  دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  هکنیا 

بوسنم مالّسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  هب  هک  رصع  زا  شیپ  تعکر  راهچ  رادقم  ات  ، تسا رهظ  زامن  ماگنه  زا  : متفه تعاس 

: تسا

هک يا  ، تسا کیدزن  شناگدـنب  ياعد  ماگنه  هک  يا  ، شرون تسا  رتالاب  تافـص  زا  هک  يا  ، تسا رتارف  اهرادـنپ  زا  شتقیقح  هک  يا 
ار وا  ناصلاخ  ،و  دندیتسرپ ار  وا  ناراذگـساپس  و  دنتـساوخ ، وا  زا  نانموم  ،و  دـندرب هانپ  وا  هب  ناگدنـساره  ،و  دـندناوخ ار  وا  ناراچان 
وا ،و  میوج یم  بّرقت  وت  بناج  هب  وا  هب  و  وت ، رب  رفعج  نب  یـسوم  قح  هب  ،و  تا هدنبات  رون  قح  هب  مهاوخ  یم  وت  زا  ، دندومن شیاتس 

.ینک نانچ  نینچ و  نم  اب  ،و  یتسرف دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  هکنیا  میاه  هتساوخ  شیپاشیپ  مزادنا  یم  شیپ  ار 

یسوم نب  یلع  هب  هک  رصع  زامن  ماگنه  ات  تسا  رهظ  زا  دعب  تعکر  راهچ  رادقم  زا  : متشه تعاس 

: تسا بوسنم  مالّسلا  امهیلع  اضرلا 

زور ینـشور  شمان  هب  هک  یـسک  يا  ، دش تساوخرد  هک  یـسک  نیرتهب  يا  ، دیـشخب هک  یـسک  نیرتهب  يا  ، هدش هدـناوخ  نیرتهب  يا 
یسک يا  ، دومن شیایلوا  بیصن  ار  يریخ  ره  ،و  تشگ يراج  اسآ  لیس  ناراب  وا  مان  هب  ،و  تشگ کیرات  بش  یکیرات  ،و  دش نشور 

برغ قرش و  رب  ،و  ششبات نیمز  رب  ،و  شرون اهنامسآ  رب  دمآ  رترب  هک 
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مزادـنا یم  شیپ  ار  وا  و  (، ناـشیا وا و  رب  ادـخ  دورد  ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  قح  هب  مهاوخ  یم  وت  زا  ، شـشخب رواـنهپ  يا  ، شتمحر
.ینک نانچ  نینچ و  نم  اب  دّمحم و  نادناخ  دّمحم و  رب  یتسرف  دورد  هکنیا  میاه  هتساوخ  شیپاشیپ 

ماگنه زا  : مهن تعاس 

: تسا بوسنم  مالّسلا  هیلع  داوج  ترضح  هب  هکنآ  زا  سپ  تعاس  ود  ات  تسا  رصع  زامن 

وا نارادربنامرف  ،و  داد ینمیا  ار  نانآ  سپ  ، ناگدنساره دندرب  هانپ  وا  هب  و  درک ، تاباجا  ار  ناشیا  سپ  ، دندناوخ ار  وا  ناراچان  هک  يا 
تعاـطا وا  زا  ،و  درک اــطع  ناــنآ  هـب  سپ  ، دــندرازگ ساپــس  ار  وا  ناــنمؤم  ،و  دوـمن ینادردــق  ناــنآ  زا  سپ  ، دــندرک تداــبع  ار 

،و ناشبولق زا  ار  شساپس  درکن  نوریب  سپ  ، دندرک شومارف  ار  شتمعن  ،و  دیـشخب نانآ  هب  ، دنتـساوخ وا  زا  ،و  تشاد ناشهاگن  ، دندرک
( ناشیا وا و  رب  ادخ  دورد  ) یلع نب  دمحم  قح  هب  مهاوخ  یم  وت  زا  ، تخاسن هدش  شومارف  نانآ  دزن  ار  شمان  سپ  داهن  ّتنم  نانآ  رب 

دّمحم نادناخ  دّـمحم و  رب  هکنیا  میاه  هتـساوخ  شیپاشیپ  مزادـنا  یم  شیپ  ار  وا  ،و  تنـشوره ار  ،و  تلماک تمعن  ،و  تیاسر تّجح 
.ینک نانچ  نینچ و  نم  اب  یتسرف و  دورد 

ات ، رصع زامن  ماگنه  زا  سپ  تعاس  ود  : مهد تعاس 

: تسا بوسنم  مالّسلا  هیلع  يداه  ترضح  هب  هک  تسا  دیشروخ  ندش  درز  زا  شیپ 

یگرزب دـش و  زیزع  هک  يا  ، تشگ هریچ  دـش و  شنمگرزب  ،و  دـش شنمگرزب  تـشگ و  هریچ  ،و  تـشگ گرزب  دـمآ و  زارف  هـک  يا 
ةدـنریگ ماقتنا  يا  ، ماقتنا بحاص  زیزع  يا  ، ناسحا اب  شناگدـنب  رب  داهن  ّتنم  هک  يا  ، دـنارتسگ شناگدـنب  رب  ار  هیاـس  هک  يا  ، تفرگ
هتـساوخ شیپاشیپ  مزادنا  یم  شیپ  ار  وا  )و  ناشیا وا و  رب  ادخ  دورد  ) دمحم نب  یلع  ّقح  هب  مهاوخ  یم  وت  زا  ، كرـش لها  زا  شتّزع 

.ینک نانچ  نینچ و  نم  اب  ،و  یتسرف دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  هکنیا  میاه 
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: تسا بوسنم  مالّسلا  هیلع  يرگسع  ترضح  هب  هک  تسا  نآ  ندش  درز  ات  دیشوخ  ندش  درز  زا  شیپ  : مهدزای تعاس 

ینتـسسگ شتّزع  يارب  هک  يزیزع  يا  ، تسین یتیاـهن  شا  یگنیرید  يارب  هـک  يا  هدـنیاپ  يا  ، ناـیاپ یب  رخآ  يا  ،و  زاـغآ یب  لوا  اـی 
ییاناد هب  هاگآ  يا  ، شیایلوا شخب  تّزع  راّبج و  يا  ، شتمعن مود  هب  میرک  يا  ، تسا فعض  نودب  شتنطلـس  هک  يا  هریچ  يا  ، تسین

یم شیپ  ار  وا  )و  ناشیا وا و  رب  ادـخ  دورد   ) یلع نب  نسح  قح  هب  مهاوخ  یم  وت  زا  ، شتاذ هب  اـناوت  يا  ، شا ییاـناوت  هب  اـناد  يا  ، شا
.ینک نانچ  نینچ و  نم  اب  ،و  یتسرف دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  هکنیا  میاه  هتساوخ  شیپاشیپ  مزادنا 

بوسنم مالّسلا  هیلع  رصع  ماما  هب  هک  ، نآ بورغ  ات  تسا  دیشروخ  ندش  درز  زا  : مهدزاود تعاس 

: تسا

هب ار  شتقیقح  هکنآ  يا  ، هتـشگ زاین  یب  شناگدیرفآ  زا  ، شراک هب  هکنآ  يا  ، هدـنام زاتمم  هناگی و  شناگدـنب  زا  شتقیقح  هب  هک  يا 
يرای يرازگـساپس  رب  ار  شتّبحم  لها  هکنآ  يا  ، هدـناشک شا  يدونـشخ  هب  ار  شتعاط  لها  هکنآ  يا  ، هدناسانـش ناگدـنب  رب  شفطل 

هب ،و  وت رب  هتسیاش  نیشناج  قح  هب  مهاوخ  یم  وت  زا  ، هدومن فطل  نانیا  رب  شا  هیده  هب  ،و  هداهن ّتنم  نانآ  رب  شنید  اب  هکنآ  يا  ، هداد
دورد دّـمحم  نادـناخ  دّـمحم و  رب  هکنیا  میاه  هتـساوخ  شیپاشیپ  مزادـنا  یم  شیپ  ار  وا  ،و  میاـمن یم  يراز  تهاـگرد  هب  وا  ۀلیـسو 

هب يداد  ناـمرف  هـک  ، ینمرف ناـبحاص  نآ  تـسرف  دورد  دّـمحم  نادـناخ  دّـمحم و  رب  ایادــخ  ، ینک ناـنچ  نـینچ و  نـم  اـب  یتـسرف و 
ییاسانش هب  هک  یناتسرپرس  ،و  ناش یتسود  هب  يدومن  رما  هک  ینادنواشیوخ  ، يدنار نامرف  نانآ  اب  دنویپ  هب  هک  یناگتسب  ،و  ناشتعاط

نانآ زا  هک  یتیب  لها  ،و  يداد نامرف  ناشّقح 
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نانچ نینچ و  نم  اب  یتسرف و  دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  هک  ، هتـسیاش لماک و  یندرک  كاپ  يدومن  ناشکاپ  يدرب و  ار  دـییلپ 
.ینک

[ درادن ینیعم  تعاس  هب  صاصتخا  هک  زور  ره  ياهاعد  ]

: هدش تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  ياهدنس  هب  : هدومرف « حیباصملا سابقم  » رد یسلجم  ۀمّالع 

ندـمآ الاب  تقو  زا  زور  تعاس  هس.دـنک  یم  داـی  يراوگرزب  دـجم و  هب  ار  دوخ  ، زور تعاـس  هس  ،و  بش تعاـس  هس  رد  یلاـعت  قح 
اب شلد  و  دناوخب ، ار  دـیجمت  نیا  نمم  ةدـنب  ره  سپ  ، تسا حبـص  ات  بش  رخآ  ثلث  بش  تعاس  هس  ،و  تسا رهظ  زاغآ  ات  دیـشروخ 

: دیوگ ّفلؤم.ددرگ  تبقاع  وکین  دنمتداعس و  مراودیما  ، دشاب تبقاعدب  یقش  رگا  ،و  دروآرب ار  وا  تجاح  یلاعت  قح  هتبلا  ، دشاب ادخ 

نایناهج راگدرورپ  ، تسین وت  زج  يدوبعم  ، ادـخ ییوت  : دوب دـهاوخ  رت  بسانم  دـناوخب  ار  اعد  نیا  بش  زور و  ياـهتعاس  نیا  رد  رگا 
تسین وت  زج  يدوبعم  ادخ  ییوت  ، گرزب يالاو  تسین  وت  زج  يدوبعم  ادخ  ییوت  ، نابرهم هدنـشخب  تسین  وت  زج  يدوبعم  ادخ  ییوت 

ادـخ ییوت  ، میکح زیزع و  تسین  وت  زج  يدوبعم  ادـخ  ییوت  نابرهم ، هدـنزرمآ و  تسین  وت  زج  يدوبعم  ادـخ  ییوت  ، ازج زور  هاشداپ 
یهاوخ يدوب و  هشیمه  ، تسین وت  زج  يدوبعم  هک  ادـخ  ییوت  ، ددرگ یم  زاب  وت  هب  و  دـش ، زاغآ  وت  زا  زیچ  ره  تسین  وت  زج  يدوبعم 

ییوت ، خزود تشهب و  ةدنروآدیدپ  ، تسین وت  زج  يدوبعم  ، ادخ ییوت  ، يدب یکین و  ةدـننیرفآ  تسین  وت  زج  يدوبعم  ادـخ  ییوت  ، دوب
وت زج  يدوـبعم  ادــخ ، ییوـت  ، دوـبن وا  ياـتمه  سک  چــیه  ،و  هدــشن هداز  ،و  هدازن ، زاــین یب  ، هناــگی تـسین  وـت  زج  يدوـبعم  ادــخ ،

ییوت ، دـنروآ یم  كرـش  وا  رب  هچنآ  زا  ادـخ  تسا  هّزنم  ، شنمگرزب ، راـّبج ، زیزع ، هریچ ، نمؤـم مالـس  ، سّدـقم سب  ياورناـمرف  ، تسین
، تسوت يارب  رترب  ياهمان  ، شخب تروص  ةدننیرفآ  ، رگشنیرفآ يادخ 
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گرزب و تسین  وـت  زج  يدوـبعم  ادـخ  ییوـت  ، یمیکح زیزع و  وـت  ،و  دـنیوگ یم  حـیبست  وـت  يارب  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هـچنآ 
زور ره  يا  هدـنب  ره  : هدرک تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  حیحـص  دنـس  هب  هیوباب  نبا.تسوت  يادر  اهنت  ییایربک  ،و  رتـالاو

هب و.هد  هانپ  نم  زا  ار  وا  ایادخ  : دیوگ یم  خزود  مربیم  هانپ  خزود  زا  ادخ  هب  مهاوخ و  یم  ار  تشهب  دـنوادخ  زا  : دـیوگب هبترم  تفه 
تمادـن و يور  زا  هاگنآ  ، دوش راچد  هریبک  هانگ  لهچ  زور  کی  رد  ینمؤم  رگا  : هدرک تیاور  ترـضح  نآ  زا  يرگید  يربتعم  دـنس 

هدـنیاپ هدـنز و  ، تسین وا  زج  يدوبعم  هک  ادـخ  زا  مبلط  یم  شزرمآ  : دزرماـیب ار  وا  ناـهانگ  ادـخ  ، دـناوخب ار  رافغتـسا  نیا  ، ینامیـشپ
ربتعم دنس  هب  زین  و.دریذپب  اب  ما  هبوت  هک  مهاوخ  یم  وا  زا  ،و  تسا مارکا  یگرزب و  بحاص  ، دشاب یم  نیمز  اهنامسآ و  ةدننیرفآ  ، تسا

: دیوگب هبترم  تفه  زور  ره  هکره  : هدرک تیاور  ترضح  نآ  زا 

.تسا هدرک  ار  هدنیآ  هتشذگ و  ياهتمعن  رکش  يادا  دوب  دهاوخ  ای  هدوب  هک  یتمعن  ره  رب  ار  يادخ  شیاتس 

: دیوگب هبترم  جنپ  تسیب و  زور  ره  هکره  : هدرک تیاور  ترضح  نآ  زا  ربتعم  دنس  هب  زین  و 

تمایق زور  ات  هک  نمؤم  ره  ،و  هتفر ایند  زا  هک  هک  نمؤم  ره  ددع  هب  یلاعت  قح  ار  ناملـسم  نامیا و  اب  نانز  نادرم و  زرمایب  ، ادـنوادخ
و.دـنادرگ دـنلب  وا  يارب  تشهب  رد  يا  هجرد  ،و  دـنک وـحم  ار  وا  ناـهانگ  ددـع  نآ  هب  ،و  دـسیون یم  هنـسح  وا  لـمع  ۀـمان  رد  ، دـیایب

: دیوگب هبترم  دص  زور  ره  هکره  : هدرک تیاور  ترضح  نآ  زا  ربتعم  دنس  هب  نینچمه 

تیاور رد  ،و  دشاب مغ  دیدش و  هودنا  اهنآ  نیرتمک  هک  ، دـنادرگ یم  رود  وا  زا  ار  الب  عون  داتفه  یلاعت  قح  هّللاب  ّالا  هّوق  لوح و ال  ال 
هدرک تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  نسح و  ياهدنس  هب  نارگید  یسربط و  خیـش  ینیلک.دوشن و  ناشیرپ  زگره  ، رگید

فشک و باتک  رد  هّللا  یلا  بوتا  هبترم  داتفه  هّللا و  رفغتسا  : تفگ یم  هبترم  داتفه  زور  ره  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  ترضح  : دنا
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هلا :ال  دیوگب هبترم  دص  زور  ره  هکره  : دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  : هدش تیاور  ربتعم  دنس  هب  ، یسوط خیش  یلاما  هّمغلا و 
و.دوش هدوشگ  شیور  هب  تشهب  ياهرد  ،و  دروآ يور  وا  هب  یگناوت  ،و  دـبای ناما  ربق  تشحو  رقف و  زا  نیبملا  ّقحلا  کـلملا  هّللا  ّـالا 

یـس ، هبترم دـص  ياجب  یقرب  نساحم  لامعالا و  باوث  باتک  رد  ،و  تسا هدـمآ  نیبملا  ّقحلا  کلملا  هّللا  ّالا  هلا  ـال  « یلاـما » باـتک رد 
هّللا یلص  لوسر  ترضح  : هدرک تیاور  مالّسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  دوخ  « تاوعد » باتک رد  يدنوار  بطق.دنا  هدرک  تیاور  هبترم 

هتـشاد یتجاح  رگا  ، دـناوخب ار  اعد  نیا  زور  ره  دـنیوگ ، انث  یلعا  ـألم  رد  نادـهاجم  زا  شیپ  ار  وا  دـهاوخب  هکره  : دومرف هلآ  هیلع و 
هتشاد یمغ  تخس و  هودنا  رگا  ، ددرگ ادا  دشاب  هتشاد  یضرق  رگا  ددرگ ، هریچ  وا  رب  دشاب  هتشاد  ینمـشد  رگا  دوش و  هدروآرب  دشاب 

: تسا نیا  اعد  ، دوش هتشون  وا  يارب  ظوفحم  حول  رد  ات  ، دور الاب  نامسآ  تفه  زا  اعد  نیا  ،و  دوش یم  فرطرب  دشاب 

هک نانچ  ، تسین ادخ  زج  يدوبعم  ،و  تسادخ راوازس  هک  نانچ  ، تسادخ يارب  شیاتس  ،و  تسادخ راوازـس  هک  نانچ  ، ادخ تسا  هّزنم 
دّمحم رب  ادـخ  دورد  ،و  ادـخ هب  رگم  تسین  ییورین  شبنج و  ،و  تسادـخ راوازـس  هک  ناـنچ  ، تسا رتگرزب  ادـخ  تسادـخ و  راوازس 

.دوش دونشخ  ادخ  هک  ییاج  ات  ، ناربمایپ نالوسر و  ۀمه  شتیب و  لها  رب  ربمایپ و 

نآ تمدـخ  ار  همان  نآ  ، تفای ار  يا  هماـن  ادـخ  لوسر  باحـصا  زا  یـصخش  : هدـش تیاور  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  زا  ربتعم  دنـس  هب 
نون نب  عشوی  هک  تسا  يا  همان  نیا  : دومرف دمآ و  ربنم  رب  دعب  ، دنوش رـضاح  باحـصا  ۀمه  هک  ، دندرک ادـن  ترـضح  ، دروآ ترـضح 

تسود امش  اب  امش  راگدرورپ  هک  یتسرد  هب  میحّرلا  نمحّرلا  هّللا  مسب  : وب نیا  همان  نومضم  ،و  تسا هتشون  مالّسلا  هیلع  یسوم  ّیصو 
مدرم يامن  تشگنا  لطاب  تسایر  هب  هک  ، تسا یسک  قلخ  نیرتدب  ،و  دنا مانمگ  اوقتاب  ناگدنب  نیرتهب  هک  یتسرد  هب  ، تسا نابرهم  و 

: دناوخب ار  اعد  نیا  زور  ره  ، دشاب هدرک  ار  ادخ  ياهتمعن  رکش  ،و  دوش هداد  لماک  باوث  وا  هب  دهاوخ  یم  هک  یسک  سپ  ، دشاب

نانچ ار  يادخ  شیاتس  ،و  تسا ادخ  راوازس  هک  نانچ  ادخ  تسا  هّزنم  ، تسا یگشیمه  شا  ینابرهم  رایسب و  شتمحر  هک  ادخ  مان  هب 
،و تسا ادخ  راوازس  هک 
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شتیب لها  دّمحم و  رب  ادـخ  دورد  ،و  ادـخ هب  زج  تسین  ییورین  شبنج و  ،و  تسا ادـخ  راوازـس  هک  نانچ  ادـخ  زج  يدوبعم  تسین  و 
.ددرگ دونشخ  ادخ  ات  ، ناربمایپ نالوسر و  مامت  رب  یّما و  ربمایپ 

میحّرلا ال نمحّرلا  هّللا  مسب  : دیوگب هبترم  هد  زور  ره  هکره  : هدرک تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  « نیمألا دـلب  » باتک رد 
عفد ار  الب  عون  داتفه  وا  زا  ادخ  ،و  هدـش دـلوتم  ردام  زا  هک  يزور  دـننام  ، دـیآ نوریب  ناهانگ  زا  میظعلا  یلعلا  هّللاب  ّالا  هّوق  لوح و ال 

.دنیامن رافغتسا  وا  يارب  هک  درامگب  هتشرف  رازه  داتفه  یلاعت  قح  ،و  دشاب جلف  یسیپ و  هروخ و  یگناوید و  اهنآ  ۀلمج  زا  هک  ، دنک

رقف یتسدگنت و  میظعلا  ّیلعلا  هّللاب  ّالا  هّوق  لوح و ال  :ال  دیوگب راب  دص  زور  ره  هکره  : هدـش تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
شتآ رب  ار  شندـب  یلاعت  قح  ربکا  هّللا  هّللا و  ّالا  هلا  هّلل و ال  دـمحلا  هّللا و  ناحبـس  : دـیوگب راـب  دـص  زور  ره  هکره  ،و  دـباینرد ار  وا 

ار اعد  نیا  راب  هد  زور  ره  هکره  : هدرک تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  « نیمألا دـلب  » باـتک رد.دـنادرگ  مارح  خزود 
تاجن تمایق  ساره  رازه  دـص  ،و  ربق راشف  گرم و  تارکـس  زا  ار  يو  ،و  دزرمایب ار  وا  ةریبک  هاـنگ  رازه  راـهچ  یلاـعت  قح  ، دـناوخب

: تسا نیا  اعد  ، ددرگ فرطرب  شمغ  هودنا و  ،و  دوش ادا  شضرق  ،و  ددرگ ظوفحم  وا  نایهاپس  ناطیش و  ّرش  زا  و  دهد ،

ره يارب  و  «، هّلل دـمحلا   » یتمعن ره  يارب  ،و  ار « هّللا ءاـش  اـم  ،» یمغ هودـنا و  ره  يارب  ار و  « هّللا ـالا  هلا  ـال  » یـساره ره  يارب  مدرک  اـیهم 
،و ار « نوعجار هیلا  انا  هّلل و  انا  » تبیصم ره  يارب  و  هّلل » رفغتسا  » یهانگ ره  يارب  و  «، هّللا ناحبس  » یتفگش ره  يارب  و  «، هّلل رکـشلا  » یتحار
تعاـط و ره  يارب  ار و   « هّللاـب تمـصتعا  » نمـشد ره  يارب  ،و  ار « هّللا یلع  تلکوت  » ردـق اـضق و  ره  يارب  »و  هّللا یبسح  » یگنت ره  يارب 

.ار « میظعلا یلعلا  هّللاب  ّالا  هّوق  لوح و ال  «ال  تیصعم

ص:968

 ( ناسآ شراگن  نانجلا (  حیتافم  دیدج  www.Ghaemiyeh.comبختنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1215زکرم  هحفص 1058 

http://www.ghaemiyeh.com


هد زور  ره  هکره  : دـنا هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  ياهدنـس  هب  مهیلع  هّللا  همحر  یقرب  هیوباب و  نبا  ینیلک و 
لهچ و ،و  دنک وحم  وا  زا  ار  هانگ  رازه  جنپ  لهچ و  ،و  دـسیونب وا  يارب  هنـسح  رازه  جـنپ  لهچ و  یلاعت  قح  ، دـناوخب ار  اعد  نیا  هراب 

هانگ ار  وا  ،و  ناملاظ ناطیـش و  ّرـش  زا  دشاب  [ هدنرادهگن ظفاحم و  ] يزرح وا  يارب  ،و  دیامن دـنلب  وا  يارب  تشهب  رد  هجرد  رازه  جـنپ 
.دنکن شا  هطاحا  هدشن و  فرصتم  هریبک 

نبا تیاور  رد  و.دنک  انب  وا  يارب  يا  هناخ  تشهب  رد  ادخ  ،و  دشاب هدرک  متخ  راب  هدزاود  ار  نآرق  هک  دـشاب  نانچ  : رگید تیاور  هب  و 
: تسا نیا  اعد  ، تسا هدشن  رکذ  « راب هد  » هیوباب

رد تسا  هتفرگن  يدنزرف  رسمه و  زاین  یب  هناگی  اتکی  ، دوبعم ، تسا کیرش  یب  هناگی و  تسین  ادخ  زج  يدوبعم  هک  مهد  یم  یهاوگ 
: دنا هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  « یفاک »و« نساحم »و« لامعالا باوث  » ياهباتک

: دیوگب هبترم  هدزناپ  زور  ره  هکره  : دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  لوسر  ترضح 

یم ، تسین ادـخ  زج  يدوبعم  رواـب  ناـمیا و  زور  زا  میوگ  یم  تسین  ادـخ  زج  يدوبعم  ، ستار هب  تسار  هب  تسین  ادـخ  زج  يدوبعم 
ترـضح زا  « نساحم » رد.دـنک شتـشهب  دراو  اـت  ، دـنادرگن زا و  ار  دوخ  تمحر  يور  یلاـعت  قح  تیدوبعم  یگدـنب و  يور  زا  میوگ 

رتهب هبعک  يارب  رتش  دص  ندرک  ینابرق  زا  ، دیوگب « هّللا ناحبس  » راب دص  زور  ره  هکره  : هدرک تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  مرکا  لوسر 
بـسا دص  هک  نیا  زا  دیوگب  « ربکا هّللا  » راب دص  هکره  ،و  تسا رتهب  هدنب  دص  ندرک  دازآ  زا  ، دیوگب هّلل  دمحلا  راب  دص  هکره  ،و  تسا
رتشیب هکنآ  رگم  ، دشابن رتوکین  وا  زا  شلمع  یسک  ، دیوگب « هّللا ّالا  هلا  «ال  اب دص  هکره  ،و  تسا رتهب  دتسرفب  ادخ  ار  رد  ماگل  نیز و  اب 
هضرع قح  ترضح  هب  يزور  ، دوب هتخادرپ  قح  تدابع  هب  اهلاس  هک  ، دوب يدباع  لیئارسا  ینب  رد  : هدرک تیاور  يدنوار  بطق.دیوگب 
گرم زا  شیپ  هنرگو  ، مهد ماجنا  رایـسب  لامعا  نیا  زا  ، یـشاب هدیدنـسپ  ارم  لامعا  رگا  ، منادب وت  دزن  ار  دوخ  لاح  مهاوخ  یم  : تشاد

نم ياهتدابع  اراگدرورپ  دیـسرپ  ! تسین يریخ  لمع  چیه  ادـخ  دزن  وت  يارب  هک  : داتـسرف وا  دزن  مایپ  نیا  اب  يا  هتـشرف  ادـخ  ، منک هبوت 
نونکا ، دـننک دای  یکین  هب  ،و  دـننادب کین  ار  وت  هک  ، يدرک یم  ربخ  ار  مدرم  ، يداد یم  ماجنا  يریخ  راـک  ره  : تفگ هتـشرف  ؟ دـش هچ 

راب ، دش نالان  نیگهودنا و  ،و  دمآ نارگ  رایسب  دباع  رب  نخس  نیا  ، يدش دونشخ  دوخ  لمع  رب  دوخ  هک  ، تسا نامه  وت  باوث 
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ندب ياهگر  زا  یگر  ره  ددع  هب  زور  ره  نیا  زا  سپ  ،و  رخب نم  را  ار  دوخ  نونکا  : دیامرف یم  یلاعت  قح  : تفگ دـمآ و  هتـشرف  رگید 
تندب ياهگر  ددع  هب  هبترم  تصش  دصیـس و  زور  ره  : داد خساپ  ؟ مهد ماجنا  يراک  نینچ  مناوت  یم  هنوگچ  : تفگ ، هدب قّدصت  دوخ 

: وگب

هّللاب ّالا  هّوق  لوح و ال  ،و ال  ربکا هّللا  ،و  هّللا ّالا  هلا  ،و ال  هّلل دمحلا  ،و  هّللا ناحبس 

مالّسلا هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  ینیلک.دراد  رتشیب  باوث  ییوگب  رتشیب  رگا  : دومرف ، امرفب رتشیب  اراگدرورپ  : تشاد هضرع 
: تفگ یم  راب  تصش  دصیس و  ندب  ياهگر  ددع  هب  زور  ره  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  : هدرک تیاور 

لاح ّلک  یلع  اریثک  نیملاعلا  ّبر  هّلل  دمحلا 

يرایسب شناد  وا  هب  ادخ  ، دناوخب ار  اعد  نیا  راب  دصراهچ  زور  ره  ، یپایپ هام  ود  رد  هکره  : هدش لقن  ترضح  نآ  زا  رگید  تیاور  هب 
هدنـشخب و ، هدـنیاپ هدـنز و  ، تسین وا  زج  يدوبعم  هک  ادـخ  زا  میوج  یم  شزرمآ  : تسا نیا  اعد  ،و  دـیامرف تمارک  ناوارف  ییاراد  اـی 

نارگید یسوط و  خیش.مدرگ  یم  زاب  وا  يوس  هب  ادخ و  زا  ما  ینامرفان  هانگ و  متس و  ۀمه  زا  ، نیمز اهنامـسآ و  ةدنروآدیدپ  ، نابرهم
: دناوخب ار  اعد  نیا  زور  ره  نمؤم  تسا  بحتسم  هک  دنا  هدرک  تیاور 

هب اهنامـسآ  هک  تسّدقم  رایـسب  ةولج  رون  هب  مهاوخ  یم  وت  زا  ،و  تا میرک  ةدنیاپ  ةدنز  ةولج  كانبات  رون  هب  مهاوخ  یم  وت  زا  ایادخ 
دورد شنادناخ  دّمحم و  رب  هکنیا  ، ناینیـسپ ناینیـشیپ و  رما  نآ  هب  دـش  حالـصا  ،و  تشگ فرطرب  نآ  هب  اه  یکیرات  ،و  دـش نابات  نآ 

.ییامن حالصا  ار  میاهراک  ۀمه  ،و  یتسرف

تیافک ار  وا  ترخآ  ایند و  روما  یلاعت  قح  دـناوخب  ار  اـعد  نیا  زور  ره  هکره  : هدرک تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ترـضح  زا  یمعفک 
.دنک
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ایند ییاوسر  زا  مرب  یم  هانپ  وت  هب  ،و  مهاوخ یم  وت  زا  ار  مروما  ۀمه  ریخ  ایادخ  ، ادخ رب  مدرک  لکوت  ، تسا سب  ارم  ادـخ  ، ادـخ مان  هب 
سب دـنوادخ  : دوش تیافک  وا  ترخآ  ایند و  روما  ، دـناوخب راب  تفه  ار  اـعد  نیا  زور  ره  هکره  : هدرک تیاور  زین  و.ترخآ  باذـع  و 

تیاور زین  و.تـسا  گرزب  شرع  راـگدرورپ  وا  ،و  مدرک لّـکوت  وا  رب  تـسین  ادــخ  زج  يدوـبعم  ، تسادــخ مراــگدرورپ  ارم  تـسا 
اپ ةدـنیاپ  تسا  هّزنم  دریمن : دـنیبن  تشهب  رد  ار  دوخ  ياج  ات  دـناوخب ، ار  اعد  نیا  راب  کی  زور  ره  ، لاـس کـی  لوط  رد  هکره  : هدرک

تـسا هّزنم  ، هدـنیاپ دوخ  هب  ةدـنز  تسا  هّزنم  ، زاین یب  ياتمه  یب  تسا  هّزنم  ، اتکی ۀـناگی  تسا  هّزنم  هدـنیاپ ، ياجرب  اپ  تسا  هّزنم  ، اجرب
راگدرورپ تسا  هّزنم  ، سّدقم رایـسب  ياورنامرف  تسا  هّزنم  ، دریم یمن  زگره  هک  يا  هدنز  تسا  هّزنم  ، شمیاتـس یم  شیاتـس  هب  ،و  ادخ

.تسالاب وا و  تسا  هّزنم  ، ترب يالاو  تسا  هّزنم  حور ، ناگتشرف و 

هدماین اهنآ  رکذ  « حیتافم » رد هک  بحتسم  ياهزامن  نایب  رد  مود  باب 

[ یبارعا زامن  ]

تیاور تباث  نب  دـیز  زا  دوخ  دنـس  هب  وا  : هدرک لـقن  يربکعلت  خیـش  زا  عوبـسألا  لاـمج  باـتک  رد  سوواـط  نبا  دّیـس  : یبارعا زاـمن 
رد ام  ، ادخ لوسر  يا  تیادف  مردام  ردپ و  : تفگ داتـسیا و  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تمدـخ  نانیـشن  هیداب  زا  يدرم  : هدرک

اجب نوچ  هک  ، نک تلالد  یلمع  هب  ارم  ، میوش رـضاح  هعمج  زاـمن  هب  هعمج  ره  میناوت  یمن  ،و  میرود رایـسب  هنیدـم  زا  ،و  میتسه هیداـب 
ود ، دیآرب زور  نوچ  : دومرف ترـضح  مزومایب  ناشیا  هب  دوخ  هلیبق  لها و  هب  تشگزاب  زا  سپ  ،و  مبایرد ار  هعمج  زامن  تلیـضف  ، مروآ

هبترم تفه  دـمح  ةروس  زا  دـعب  مود  تعکر  رد  و  «، قلف » ةروس هبترم  تفه  « دـمح » ةروس زا  سپ  لوا  تعکر  رد  ، ناوخب زاـمن  تعکر 
هک قیرط  نیا  هب  ، ناوخب مالس  ود  هب  رگید  تعکر  تشه  ،و  زیخرب سپـس  ، ناوخب ّیـسرکلا  هیا  هبترم  تفه  مالـس  زا  سپ  ، سان ةروس 

، تعکر راهچ  دوش  یم  هک  ، ناوخن ار  دهشت  مالس  یلو  ، وگب دهشت  نیشنب و  تعکر  ود  ره  زا  سپ 
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ءاج اذا  ةروس  هبترم و  کی  دـمح  ةروس  یتعکر  ره  رد  تعکر  تشه  نیا  رد  ، رآ اجب  تروص  نیمه  هب  رگید  تعکر  راهچ  هاـگ  نآ 
اعد نیا  يدش  غراف  متشه  تعکر  مالس  دّهشت و  زا  نوچ  ناوخب و  هبترم  جنپ  تسیب و  ( دحا هّللا  وه  لق  ) ةروس هبترم و  کی  هّللا  رـصن 

: ناوخب راب  تفه  ار 

ترخآ ایند و  هدنشخب  يا  ، نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  ، ناینیسپ ناینیشیپ و  دوبعم  يا  ، یگرزب هوکش و  بحاص  يا  ، هدنیاپ يا  ، هدنز يا 
، ادـخ يا  ، ادـخ يا  ، راگدرورپ يا  راگدرورپ  يا  راگدرورپ  يا  ، راگدرورپ يا  ، راگدرورپ يا  ، راگدرورپ يا  ، ناـهج ود  ره  ناـبرهم  و 

.زمرایب ارم  ،و  تسرف دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  ، ادخ يا  ، ادخ يا  ، ادخ يا  ، ادخ يا  ، ادخ يا 

ادـخ تسا  هّزنم  و  گرزب ، يـالاو  يادـخ  هب  زج  تـسین  ییورین  شبنج و  :و  وـگب هـبترم  داـتفه  ،و  نـک رکذ  ار  دوـخ  تجاـح  سپس 
.گرزب شرع  راگدرورپ 

هعمج زور  رد  ار  زاـمن  نیا  هک  ینمؤم  نز  درم و  ره  ، دـنگوس هداتـسرف  یتسار  هب  ارم  هک  ییادـخ  نآ  قح  هب  : دومرف ترـضح  هاـگنآ 
قح ،و  دوش هدـیزرمآ  شردام  ردـپ و  ناهانگ  شناهانگ و  ات  ، دزیخنرب شیاج  زا  ،و  منک یم  تنامـض  وا  يارب  ار  تشهب  نم  دـناوخب 
رد هک  ار  یسک  شاداپ  وا  يارب  ،و  دیامرف یم  اطع  دشاب  هدناوخ  زامن  ناناملسم  ياهرهـش  رد  زور  نیا  رد  ار  هکره  باوث  وا  هب  یلاعت 

یمـشچ چـیه  هک  ار  هچنآ  دـشخبب  وا  هب  و.دـسیون  یم  دـشاب  هدـناوخ  زامن  دـشاب و  هتفرگ  هزور  ملاـع  برغم  قرـشم و  رد  زور  نیا 
.هدینیشن یشوگ  چیه  ،و  هدیدن

هکلب ، تسا هدماین  زامن  زا  سپ  ياعد  ناشیا  تیاور  رد  یلو  ، هدرک لقن  ار  زامن  نیا  « حابصم » باتک رد  مه  یسوط  خیش  : دیوگ ّفلؤم 
: وگب هبترم  داتفه  ، دیدش غراف  زامن  زا  نوچ  : تسا هدومرف  نآ  ياج  هب 

گرزب يالاو  يادخ  هب  زج  تسین  ییورین  شبنج و  ،و  میرک شرع  راگدرورپ  ، دنوادخ تسا  هزنم 

[ هیده زامن  ]

تعکر ود  ره  نایاپ  رد  دروآ و  اجب  زاـمن  تعکر  تشه  هعمج  زور  رد  دـبع  : هدـش تیاور  مالّـسلا  مهیلع  ناـموصعم  زا  : هیدـه زاـمن 
مالس
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مالّـسلا اهیلع  ارهز  ترـضح  ۀـیده  ار  رگید  تعکر  راـهچ  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ۀـیده  ار  نآ  تعکر  راـهچ  : دـیوگب
دروآ و اجب  تعکر  راهچ  زور  ره  نینچمه  ،و  دـنک مالّـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  ۀـیده  دـناوخب و  تعکر  راـهچ  هبنـش  زور  رد  ،و  دـیامن

زاب ، دنک مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  ۀیده  دناوخب و  تعکر  راهچ  هک  هبنـشجنپ  زور  ات  ، تارـضح نآ  بیترت  هب  دیامن  یماما  ۀیده 
مالّـسلا اـهیلع  ارهز  ترـضح  هب  هیدـه  تعک  راـهچ  ،و  ادـخ لوسر  هب  هیدـه  تعکر  راـهچ  ، دروآ اـجب  تعکر  تشه  هعمج  زور  رد 

یماما ۀیده  دناوخب و  تعکر  راهچ  زور  ره  نینچمه  ،و  مالّسلا اهیلع  رفعج  نب  یـسوم  هب  هیده  تعکر  راهچ  هبنـش  زور  رد  ،و  دیامن
نیب ،و  دیامن هجرف ) یلاعت  هّللا  لّجع  ) رصع ماما  هب  هیده  ،و  دروآ اجب  تعکر  راهچ  هک  هبنـشجنپ  زور  ات  ، تارـضح نآ  بیترت  هب  دنک 

: دناوخب ار  اعد  نیا  اهزامن  نیا  زا  تعکر  ود  ره 

.مالس هب  تسرف  تیحت  ام  هب  اراگدرورپ  دوخ  بناج  زا  ، مالس ددرگ  یم  زاب  وت  يوس  هب  ،و  مالس تسوت  زا  ،و  مالس يوت  ایادخ 

.تسرف دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  سپ.تا  ّیلو  يوس  هب  ام  زا  تسا  يا  هیده  تاعکر  نیا  ایادخ 

ره سپ.شنادـناخ  وا و  رب  تدورد  تلوسر  دوخ و  ةرابرد  ار  مدـیما  وزرآ و  نیرتهب  نک  اطع  نم  هب  ،و  ناـسرب وا  هب  ار  هیدـه  نیا  و 
.دیوگب هدناوخ  وا  يارب  ار  زامن  هک  یمما  نآ  مان  « نالف » ياجب دناوخب و  دهاوخ  یم  هک  ار  ییاعد 

[ نفدلا هلیل  زامن  ]

ردـق ةروس  هبترم  هد  دـمح و  ةروس  مود  تعکر  رد  ،و  یـسرکلا هیا  »و  دـمح » ةروس لوا  تعکر  رد  ، تسا تعکر  ود  : نفدـلا هلیل  زامن 
نالف ياج  هب  و.تسرفب  نالف  ربق  هب  ار  نآ  باوث  و  تسرف ، دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  ایادخ  : دیوگب داد  مالـس  نوچ  ، دـناوخب

.دنک رکذ  ار  ّتیم  مان 

[ رگید تّیم  زامن  ]

لوا بش  زا  رت  تخس  ّتیم  رب  یتعاس  : هدرک تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ، سوواط نبا  دّیـس  نینچمه  : رگید ّتیم  زامن 
تعکر ود  امـش  زا  یکی  ، یتفاین یهدب  هقدص  هک  يزیچ  رگا  ،و  دینک محر  هقدـص  هب  دوخ  ناگتـشذگرد  اب  نیاربانب  ، درذـگ یمن  ربق 
مکیهلا هبترم  هد  ، دـمح ةروس  زا  دـعب  مود  تعکر  ود  دـیحوت و  ةروـس  هبترم  ود  ، دـمح هروـس  زا  سپ  ، لوا تعکر  رد  ، دـناوخب زاـمن 

: دیوگب مالس  زا  دعب  هدناوخ و  ار  رثاکّتلا 
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ناسرب ّتیم  نالف  ربق  هب  ار  نآ  باوث  تسرف و  دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  ، ادنوادخ

زور ات  ار  وا  ربق  یگنت  ،و  تسا يا  هّلح  يا و  هماج  هتشرف  ره  اب  هک  دتسرف  ّتیم  نآ  ربق  يوس  هب  هتشرف  رازه  تعاس  نامه  یلاعت  قح 
یم هدرب  الاب  وا  يارب  هجرد  لهچ  ،و  دـنک اطع  تانـسح  دـباتب  نآ  رب  باتفآ  هچنآ  ددـع  هب  رازگزاـمن  هب  ،و  دـهد تعـسو  روص  خـفن 

رد هک  مدـید  بتک  زا  یـضعب  رد  : هدوـمرف نآ  زا  سپ  ،و  هدرک لـقن  ّتیفیک  نیمه  اـب  ار  زاـمن  نـیا  مـه  یمعفک  : دـیوگ فـّلؤم.دوش 
دیاب : هدومرف « داعملا داز  » رد یـسلجم  ۀمّالع  ،و  دناوخب ار  « دیحوت » هبترم ود  یـسرکلا و  هیا  هبترم  کی  « دمح » ةروس زا  سپ  لوا  تعکر 

ناسحا هب  ،و  دنراودیما نمؤم  ناردارب  ناشیوخ و  ندنزرف و  هب  ،و  هدش هاتوک  ریخ  لامعا  زا  ناشتسد  اریز  ، دننکن شومارف  ار  ناگدرم 
رتدایز ار  ردام  ردپ و  هفّرـشم  دهاشم  رد  دیاب  زین  و.بجاو  ياهزامن  زا  سپ  ،و  بش زامن  رد  ياعد  صوصخ  هب  ، دنهار هب  مشچ  نانآ 

نانآ ّقاع  ردام  ردـپ و  تایح  لاح  رد  هک  يدـنزرف  اسب  : هدـمآ ربخ  رد.دروآ  ياجب  يریخ  لامعا  ناشیا  يارب  ،و  درک اعد  نارگید  زا 
ییاهر ّیقاع  زا  دیآ و  باسح  هب  اهنآ  هب  راکوکین  دهد  یم  ماجنا  ناشیا  يارب  هک  يریخ  لامعا  ببـس  هب  اهنآ  گرم  زا  سپ  ،و  تسا

هک يریخ  لامعا  رطاخ  هب  ددرگ و  ّقاع  نانآ  توف  زا  دعب  ،و  دـشاب اهنآ  هب  راکوکین  ردام  ردـپ و  تایح  رد  هک  يدـنزرف  اسب  ،و  دـبای
دازآ ،و  نانآ ياهـضرق  يادا  ، ناشیوخ ریاس  ردام و  ردپ و  يارب  تاریخ  ةدمع  ،و  دهد یم  ماجنا  مک  یلو  ، دهد ماجنا  نانآ  يارب  دیاب 

ناگیار ای  ریجا  نتفرگ  تروص  هب  هدش  توف  نانآ  زا  هک  یتادابع  ّجـح و  دوش  یعـس  زین  ،و  تسا قلخ  ادـخ و  قوقح  زا  اهنآ  ندومن 
ود ، دوخ ردام  ردپ و  يارب  زور  ره  ،و  دوخ دنزرف  يارب  بش  ره  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  : هدش لقن  حیحـص  ثیدح  رد.دروآ  اجب 

هب.دـندرک یم  تئارق  رثوکلا ) كاینطعا  ّانا  ) ةروس مود  تعکر  رد  »و  هانلزنا ّانا  » ةروس لوا  تعکر  رد  ، دـندروآ یم  اج  هب  زامن  تعکر 
یم تعسو  وا  هب  یلاعت  قح  ،و  تسا یتخس  یگنت و  رد  ّتیم  هک  ، دشاب اسب  : هدش تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  حیحـص  دنس 

ردارب نالف  هک  تسا  يزامن  ببـس  هب  ، دش لصاح  وت  يارب  هک  شیاشگ  نیا  : دنیوگ یم  وا  هب  سپ  ، دراد یمرب  وا  زا  ار  یگنت  ،و  دـهد
: دومرف ؟ منک کیرش  زامن  تعکر  ود  رد  ار  ّتیم  ود  مناوت  یم  : دیسرپ يوار.دناوخ  وت  يارب  نمؤم 

هک يا  هیده  رطاخ  هب  هدنز  هک  نانچ  ، دنهد یم  ماجنا  وا  يارب  هک  يرافغتـسا  اعد و  هب  دبای  یم  شیاشگ  ،و  دوش یم  داش  ّتیم  يرآ 
شربق رد  ّتیم  رب  ، اعد ریخ و  لامعا  ریاس  قّدصت و  ّجح و  هزور و  زامن و  : دومرف زین  ،و  دوش یم  داش  دنرب  یم  وا  يارب 
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يرگید ثیدـح  رد.دوـش  یم  هتـشون  هدرم  يارب  زین  ،و  هداد ماـجنا  هک  یـسک  : ینعی ود  ره  يارب  لاـمعا  نآ  باوـث  ،و  دوـش یم  دراو 
.ددرگ دنم  هرهب  لمع  نآ  هب  ّتیم  ،و  دیامن نادنچود  ار  نآ  باوث  ادخ  ، دهد ماجنا  حلاص  لمع  یتّیم  يارب  ، ناناملسم زا  هکره  : دومرف

دزن هتـشرف  رازه  داتفه  اب  ات  دنک  یم  رما  لیئربج  هب  یلاعت  قح  دهدب  يا  هقدـص  یتّیم  ّتین  هب  یـصخش  هاگره  : هدـش دراو  یتیاور  رد 
هیدـه نیا  ، ادـخ تسود  يا  وت  رب  مالـس  : دـنیوگ یم  وا  هب  کی  هب  کی  تسد و  رد  یهلا  ياهتمعن  زا  یقبط  اب  کی  ره  دـنورب  وا  ربق 

وا اب  يروح  رازه  ،و  دـنک یم  تمارک  وا  هب  ، تشهب رد  رهـش  رازه  یلاعت  قح  ،و  دوش یم  نشور  وا  ربق  سپ  ، تسوت يارب  نمؤم  نـالف 
.دنک یم  اور  ار  وا  هتساوخ  رازه  ،و  دناشوپ یم  وا  هب  رخاف  سابل  رازه  ،و  دیامن یم  جیوزت 

[ ردام ردپ و  يارب  دنزرف  زامن  ]

: هبترم هد  دمح و  ةروس  لوا  تعکر  رد  : تسا تعکر  ود  : ردام ردپ و  يارب  دنزرف  زامن 

هبترم هد  دمح و  ةروس  مود  تعکر  رد  زرمایب و  دوش  یم  اپرب  باسح  هک  يزور  ار  نامیا  لها  همه  مردام و  ردپ و  ارم و  اراگدرورپ 
هبترم هد  مالـس  زا  سپ  هدـناوخ و  زرمایب  ار  نمؤم  نانز  نمؤم و  نادرم  دـش و  ما  هناخ  دراو  هکره  مردام و  ردـپ و  ارم و  اراـگدرورپ 

دندیرورپ یکدوک  رد  ارم  هک  نانچ  ، نک محر  مردام  ردپ و  هب  اراگدرورپ  : دیوگب

[ هنسرگ زامن  ]

يا : دیوگب ،و  دراذگ زامن  تعکر  ود  ،و  دریگب وضو  دشاب  هنـسرگ  هکره  : هدـش تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  : هنـسرگ زامن 
هدب مماعط  متسه  هنسرگ  نم  ، مراگدرورپ

.دهد ماعط  تعاس  نآ  رد  ار  وا  ادخ  هک  یتسرد  هب  هنسرگ  نم  هد  مکاروخ  اراگدرورپ  : تسا هدمآ  يرگید  تیاور  رد  و 

[[ ینید دیاقع  دروم  رد  یناسفن  ياه  هسوسو  :] سفن ثیدح  زامن  ]

وا رب  هک  تسین  ینمؤم  چیه  : هدش تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  [: ینید دیاقع  دروم  رد  یناسفن  ياه  هسوسو  :] سفن ثیدح  زامن 
هب نآ  زا  ،و  دـناوخب زامن  تعکر  ود  ، دـش هضراع  نیا  راچد  هاگره.ددرگ  وا  ضراع  سفن  ثیدـح  هک  نیا  رگم  ، درذـگب زور  لـهچ 
: وگب تفگ  دش و  لزان  لیئربج  ، درک تیاکش  سفن  ثیدح  زا  ، ادخ هب  مدآ  ترضح  : هدش تیاور  ترضح  نآ  زا  زین  ،و  درب هانپ  ادخ 

ترـضح هاـگنآ  ، دـش فرطرب  وا  زا  سفن  ثیدـح  تفگ و  ار  رکذ  نیا  مدآ  گرزب  يـالاو  يادـخ  هب  رگم  تـسین  ییورین  شبنج و 
لوح لصا ال  تسا  نیا  ، دومرف
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ترضح نآ  هب  ،و  دمآ هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  رضحم  هب  يدرم  : هدش تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  زا  هّللاب  ّالا  هّوق  و ال 
: وگب دومرف  وا  هب  ترضح  ، درک تیاکش  یتسدیهت  زا  زین  ،و  دوب هدمآ  نارگ  وا  رب  هک  یضرق  سفن و  ثیدح  هسوسو و  زا 

،و تسا هدوبن  شیارب  یکیرـش  ییاورناـمرف  رد  ،و  هتفرگن يدـنزرف  هک  ار  يادـخ  شیاتـس  ،و  دریم یمن  هک  يا  هدـنز  رب  مدرک  لّـکوت 
تاّرک هـب  ار  اـعد  نـیا  : دوـمرف سپـس.هتسیاش  یندرمــش  گرزب  رامــش  گرزب  ار  وا  ،و  يراوـخ يور  زا  تـسین  یتسرپرــس  وا  يارب 

زا ،و  درک ادا  ار  مضرق  ،و  درب نیب  زا  ارم  ۀسوسو  ادخ  هّللا  لوسر  ای  : تفگ دمآ و  ترـضح  تمدخ  درم  نآ  هک  تشذگن  يدنچ  ، وگب
: وگب ناطیش  ۀسوسو  عفد  يارب  ، دش ادیپ  یّکش  تا  هنیس  رد  هک  یماگنه  : هدش تیاور  نینچمه  و.دناسر  يرگناوت  هب  یتسدیهت 

تیاور ناطیـش  ۀـسوسو  عفد  يارب  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  زین  تساناد و  زیچ  ره  هب  ،و  ناهنپ ادـیپ و  ماجنا و  زاغآ و  تسوا 
يادخ هب  زج  تسین  ییورین  شبنج و  ،و  تسادـخ لوسر  (ص) دّـمحم ادـخ ، هب  ،و  ادـخ مانب  : وگب شکب و  تسد  دوخ  ۀنیـس  رب  : هدـش

نا هک  ، ییوگ یم  هبترم  هس  ،و  یـشک یم  تسد  دوخ  مکـش  رب  سپ  نادرگ  كاپ  نم  زا  مسرتیم  نآ  زا  ار  هچنآ  ایادخ  ، گرزب يالاو 
رانا ،و  ندرک كاوسم  ،و  ردـس اـب  رـس  نتـسش  : تسا دـنمدوس  روما  نیا  هسوسو  عفد  يارب  نینچمه  و.دـش  دـهاوخ  فرطرب  هّللا  ءاـش 

يادـخ هب  مرب  یم  هانپ  نتفگ : زین  ،و  نتفرگ هزور  هام  ره  نایم  هبنـشراهچ  رخآ و  لوا و  هبنـشجنپ  ،و  ندـیماشآ ناـسین  بآ  ،و  ندروخ
دوبعم هب  مرب  یم  هانپ  ،و  هتفر نآ  رب  اضق  ،و  هدش رّدـقم  هچنآ  ّرـش  زا  هدیدنـسپ  دّـمحم  هب  مورب  یم  هانپ  و  هارمگ ، ناطیـش  زا  ، دـنمورین

.سنا نج و  ۀمه  ّرش  زا  نایمدآ 

[ عاقّرلا تاذ  هراختسا  زامن  ]

مان هب  سیونب : هقرو  هس  رد  ، نک هدامآ  هقرو  شـش  ، يدرک هدارا  ار  يراک  هاگره  هک  تسا  نینچ  شتیفیک  : عاقّرلا تاذ  هراختـسا  زامن 
میکح زیزع  دنوادخ  زا  تسا  یهاوخریخ  ، تسا یگشیمه  شا  ینابرهم  رایسب و  شتمحر  هک  ادخ 
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زامن تعکر  ود  ،و  يراذگ یم  دوخ  زامناج  ریز  ار  اهنآ  سپـس  هدن  ماجنا  سیونب  رگید  هقرو  هس  رد  هدـب و  ماجنا  ، نالف دـنزرف  نالف 
: ییوگ یم  راب  دص  هدجس  رد  ،و  ینک یم  هدجس  ، یتفای تغارف  زامن  زا  نوچ  ، يروآ یم  اج  هب 

رد ،و  هاوخب ریخ  میهاربا  دـنوادخ  :، ییوگ یم  ینیـشن و  یم  هاـگنآ  تیفاـع  رد  یهاوخریخ  ، شتمحر هب  دـنوادخ  زا  مهاوـخ  یم  ریخ 
یکی یکی  ،و  ینک یم  طولخم  مه  اب  ار  زامناج  ریز  ياه  هقرو  سپـس  نیزگرب  ریخ  دوخ  بناج  زا  تیفاع  یناسآ و  رد  مروما ، ۀـمه 
نوریب لعفت  هس ال  رگا  ،و  يروآ یم  ياج  هب  يا  هدرک  هدارا  هک  ار  راک  نآ  ، دـمآ نوریب  مه  لابند  لعفا  هس  هاگره  ، يروآ یم  نوریب 

ود تسا و  لعفا  هس  رگا  ، نک تقد  نآ  هب  روایب و  نوریب  هقرو  جنپ  ات  ، لعفت رگید ال  ،و  دمآ نوریب  لعفا  یکی  رگا  ،و  رواین اج  هب  دمآ 
یم هک  يراـک  ره  سپ  ، تسا ندرک  ریخ  بلط  ، هراختـسا ینعم  : دـیوگ ّفلؤم.هدـن  ماـجنا  تسا  سکعرب  رگا  ،و  دروآ اـجب  لـعفت  ـال 

هبترم کی  دص و  ،و  نک ریخ  بلط  بش  زامن  رخآ  ةدجـس  رد  : هدش تیاور.نک  بلط  یلاعت  قح  زا  ار  دوخ  ریخ  ، یهد ماجنا  یهاوخ 
رهظ ياـه  هلفاـن  زا  تعکر  ره  رد  نینچمه  و.تسا  بوـخ  حبـص  هلفاـن  رخآ  ةدجـس  رد  ریخ  بـلط  زین  هـتمحرب و  هـّللا  ریختـسا  : وـگب

زا : دومرف خیش  هک  هدومن  تیاور  ییاهب  خیش  شداتسا  زا  بانج  نآ  ، هدرک لقن  شراوگرزب  ردپ  زا  یسلجم  ۀمّالع.تسوکین  هراختسا 
تسد هب  ار  حیبست  صخـش  هک  نیا  هب  : دندرک یم  هرکاذم  هیبست  اب  هراختـسا  رد  ، هجرف هّللا  لجع  مئاق  ترـضح  زا  هک  مدینـش  خیاشم 

اتود اتود  ،و  دریگب ار  حیبست  زا  هضبق  کی  ،و  دتـسرف تاولـص  نیعمجا  مهیلع  هّللا  تاولـص  دّمحم  لآ  دّـمحم و  رب  هبترم  هس  ،و  دریگ
رد « رهاوج » بحاـص راوـگرزب  هیقف  خیـش.دهدن  ماـجنا  دـنام  ياـجب  اـتود  رگا  ،و  دـهد ماـجنا  ار  راـک  ، دـنام یقاـب  یکی  رگا  ، درامـشب

جرف هّللا  لجع  مئاق  ترضح  ام  يالوم  هب  اسب  ،و  تسا جیار  نامز  لها  زا  یـضعب  شیپ  هک  ، تسا يا  هراختـسا  : هدومرف رهاوج » » باتک
در تشه  تشه  ،و  دریگب ار  حـیبست  زا  هـضبق  کـی  ، اـعد تـئارق و  زا  سپ  هـک  ، تـسا تروـص  نـیا  هـب  نآ  ،و  دوـش یم  هداد  تبـسن 

ماجنا رد  دنام  یقاب  ددع  هس  رگا  ،و  تسا یهن  کی  ياراد  ، دنام یقاب  ات  ود  رگا.تسا  کین  هلمجلا  یف  ، دنام یقاب  هناد  کی  رگا  ، دنک
یقاب ددـع  جـنپ  رگا  ،و  تسا یهن  ود  ياراد  دـنام  یقاب  هناد  راهچ  رگا  ،و  تسا يواسم  راک  كرت  ماجنا و  اریز  ، دراد راـیتخا  كرت  و 

یقاب هناد  شش  رگا  ،و  تسا تمالم  راک  نآ  رد  : دنا هتفگ  یضعب  ،و  دراد جنر  تمحز و  : دنا هتفگ  یضعب  دنام 
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،و تسا جنپ  ددع  دننام  مکح  رد  ، دنام یقاب  ددع  تفه  رگا  ،و  دیزرو باتش  راک  ماجنا  هب  تبسن  دیاب  ،و  تسا یبوخ  تیاهن  رد  ، دنام
.درک میهاوخ  رکذ  ار  اه  هراختسا  زا  یضعب  ، مشش باب  رد  ام.تسا  یهن  راهچ  نآ  رد  ، دنام یقاب  هناد  تشه  رگا 

هتفگ هدرک و  لـقن  ار  یتاـعاس  هتفه  ماـیا  رد  ، دـیجم نآرق  هب  هراختـسا  يارب  « نینـسحملا میوقت  » باـتک رد  یناـشاک  ثّدـحم  موحرم 
زور : دومرف سپـس  تسا  هدشن  تفای  نآ  رب  تیب  لها  زا  یثیدح  هچرگا  ، تسا نامیا  لها  نیب  روهـشم  رب  انب  ، تاعاس نیا  رایتخا  : تسا

رهظ و ات  راهان  نامز  زا  هاگنآ  تسا ، بوخ  باتفآ  عولط  ات  : هبنـشود زور.برغم  ات  رـصع  زا  هاـگنآ  ، تسا بوخ  رهظ  اـت  : هبنـش کـی 
رهظ ات  هبنـشراهچ  زور.رخآ  ءاشع  ات  رـصع  زا  هاگنآ  ، تسا بوخ  رهظ  ات  راهان  تقو  زا  هبنـش  هس  زور.رخآ  ءاشع  اـت  رـصع  زا  سپس 
عولط ات  هعمج  زور.رخآ  ءاشع  ات  رهظ  زا  هاگنآ  تسا ، بوخ  باتفآ  عولط  ات  هبنشجنپ  زور.رخآ  ءاشع  ات  رصع  زا  هاگنآ  ، تسا بوخ 

لودـج نیا.رـصع  ات  یعرـش  رهظ  زا  هاگنآ  ، تسا بوخ  راهان  تقو  ات  هبنـش  زور.رـصع  ات  یعرـش  رهظ  زا  هاگنآ  ، تسا بوخ  باتفآ 
.تسا هارث  باط  یسوط  قّقحم  موظنم  [ همّدقم ] لخدم زا  هتفرگرب 

[ ناطلس متس  تیافک  ،و  ضرق يادا  يارب  زامن  ]

دیسر و مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  تمدخ  يدرم  : هدرک تیاور  یـسوط  خیـش  : ناطلـس متـس  تیافک  ،و  ضرق يادا  يارب  زامن  رکذ 
نم هب  مهاوخ  یم.دـنک  یم  متـس  نم  هب  هک  یهاشداپ  زا  ،و  هتفرگ ارف  ارم  هک  یـضرق  زا  ، منک یم  تیاکـش  وت  هب  نم  ياقآ  يا  : تفگ
: دومرف ترضح.مرادزاب  دوخ  زا  ار  هاشداپ  متس  ،و  هدرک ادا  ار  مضرق  ات  ، منک لیصحت  یتمینغ  نآ  ۀلیسو  هب  هک  یهد  میلعت  ییاعد 

ةروس مود  تعکر  رد  و  «، یـسرکلا هیا  »و« دـمح » ةروس لوا  تعکر  رد  ، ناوخب زامن  تعکر  ود  تفرگ  ارف  ار  وت  بش  یکیرات  هاـگره 
راذگب و دوخ  رـس  رب  رادرب و  ار  دـیجم  نآرق  سپـس  ، نک تئارق  ار  هروس  نایاپ  ات  نآرقلا  اذـه  انلزنا  ول  زا  « رـشح » ةروس رخآ  دـمح و 

: وگب

سپ ، نانآ رب  تّقح  هب  ،و  يدرک حدـم  نآرق  رد  هک  ینمؤم  ره  قح  هب  ،و  نآ اـب  يداتـسرف  ار  وا  هک  یـسک  قح  هب  ،و  نآرق نیا  قح  هب 
: وگب هبترم  هد  ار  راکذا  نیا  زا  کی  ره  هاگنآ  ، تسین وت  زا  وت  قح  هب  رتاسانش  یسک 

نب دّمحم  ای  ، نیسحلا نب  یلع  ای  ، نیسح ای  ، نسح ای  ، همطاف ای  ، یلع ای  ، دّمحم ای  هّللا  ای  کب 
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سپس.هّجحلاب ، یلع نب  نسح  ای  ، دّمحم نب  یلع  ای  ، یلع نب  دّمحم  ای  ، یـسوم نب  یلع  ای  ، رفعج نب  یـسوم  ای  ، دمحم نب  رفعج  ای  ، یلع
هاشداپ متـس  زا  ،و  هدومن ادا  ار  شـضرق  هک  یلاـحرد  ، تشگزاـب یتّدـم  زا  سپ  ،و  تفر درم  نآ  : تفگ يوار  ، بلطب ار  دوخ  تجاـح 

.دوب هدش  ناوارف  شا  ییاراد  ،و  هتفای ناما 

.دوش یم  هدروآ  اجب  زامن  زا  سپ  ، لمع نیا  هک  تسا  نیا  رهاظ  : دیوگ ّفلؤم 

[ تجاح زامن  ]

هتـسشن يرگید  درم  ۀناخ  رد  هک  دندیـسر  يدرم  هب  مالّـسلا  هیلع  داّجـس  ترـضح  : هدش لقن  يدنوار  « تاوعد » باتک زا  : تجاح زامن 
ضراـع نـم  رب  هـک  ّیتّدــش  تـنحم و  تـهج  هـب  : تـفگ ؟ يا هتــسشن  راــّبج  راکمتــس  نـیا  ۀــناخ  رد  هـچ  يارب  : دوـمرف وا  هـب  ، دوـب

سپ ، تسا رتوکین  وا  زا  وت  يارب  هک  ّیبر  بناـج  هب  ،و  تسوا رد  زا  رتهب  هک  منک  ییاـمنهار  يرد  هب  ار  وت  نم  اـت  زیخرب  : دومرف ، هدـش
انث ار  ادخ  هاگنآ  ، ناوخب زامن  تعکر  ود  ،و  رآ هلبق  هب  ور  : دومرف دروآ و  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ربمایپ  دجـسم  ات  و  تفرگ ، ار  وا  تسد 
رد هک  يا  هیآ  ود  ،و  دیدح ةروس  لوا  ۀیآ  شش  و  «، رـشح » ةروس رخآ  ،و  تسرف تاولـص  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  رب  ،و  وگب
ۀیآ  ، ود دیاش  : هدومرف يدنوار  بانج.دیامرف  یم  اطع  وت  هب  هک  ، هاوخب ادخ  زا  ار  دوخ  تجاح  سپـس  ، ناوخب تسا  « نارمع لآ  » ةروس

ّللا
�

َّمُه ُِلق  ۀیآ  دیاش  : تسا هدومرف  یـسلجم  ۀمالع  [. تایآ 27-26 ، نارمع لآ  ةروس   ] ٍبا�سِح ِْریَِغب  ات  دـشاب  ِْکلُْملا » َِکلا�م  ّللا 
�

َّمُه ِلـُق  »
عفر امـش  زا  یکی  هاگره  : هدـش تیاور  مالّـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  ترـضح  زا  [. ۀیآ 18 ، نارمع لآ  ةروس   ] ُهَّنَأ ّللا 

�
ُه َدِهَـش  ۀـیآ  دـشاب و 

هیا ،و  نارمع لآ  ةروس  رخآ  دور  یم  نوریب  لزنم  زا  هک  یماگنه  ،و  دور نوریب  نآ  بلط  رد  هبنـشجنپ  حبـص  ، دـنک دـصق  ار  یتجاـح 
.تساهنیا رد  رخآ  ایند و  جئاوح  عفر  اریز  ، دناوخب ار  دمح  ةروس  هانلزنا و  ّانا  ةروس  ،و  یسرکلا

[ تاّمهم يارب  زامن  ]

ةروس زا  سپ  لوا  تعکر  رد  ، یهد یم  ماـجنا  یکین  هب  ار  نآ  ناـکرا  توـنق و  ،و  يروآ یم  اـجب  تعکر  راـهچ  : تاّـمهم يارب  زاـمن 
هبترم تفه  ، دـمح ّروـس  زا  سپ  مود  تعکر  رد  تسا و  ییاـشگراک  بوـخ  هچ  تـسا و  سب  ار  اـم  دـنوادخ  هـبترم و  تـفه  ، دـمح

موس تعکر  رد  رتمک و  وت  زا  دنزرف  لام و  رد  نم  هک  ینیبب  رگا  تسین  دـنوادخ  هب  زج  ییورین  چـیه  دوش  تساوخ  ادـخ  هچنآ  : ۀـیآ
: هبترم تفه  ، دمح ةروس  زا  سپ 
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هّللا ّنا  هّللا  یلا  يرما  ضّوفا  هبترم  تفه  دـمح  ةروس  زا  دـعب  مراهچ  تعکر  رد  و.نیملاّظلا  نم  تنک  ّینا  کناحبـس  تنا  ّـالا  هلا  ـال 
.هاوخب ار  دوخ  تجاح  سپس.دابعلاب  ریصب 

[ یتخس ترسع و  عفر  زامن  ]

زامن تعکر  ود  لاوز  ماگنه  ، دوش راوشد  وت  رب  يراک  نوچ  : هدش تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  : یتخس ترـسع و  عفر  زامن 
مود تعکر  رد  ازیزع و  ارـصن  هّللا  كرـصنی  ،و  انیبم احتف  کل  انحتف  ّانا  دحا و  هّللا  وه  لق  دمح  ةروس  زا  سپ  لوا  تعکر  رد  ، راذگب

.تسا هدیسر  هبرجت  هب  زامن  نیا  ،و  ناوخب.حرشن مل  دحا و أ  هّللا  وه  لق  دمح  ةروس  زا  سپ 

[ يزور ندش  دایز  يارب  زامن  ]

ملایع بحاص  نم  هّللا  لوسر  ای  : تفگ دمآ و  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  دزن  يدرم  ، هدش تیاور  : يزور ندش  دایز  يارب  زامن 
هک ، دنک يزور  ردـق  نآ  نم  هب  ات  ، ار ّلج  ّزع و  يادـخ  مناوخب  هک  ، امرف میلعت  ییاعد  نم  هب  ، تسا تخـس  سب  ملاح  مراد و  ضرق  و 

، ناوخب زامن  تعکر  ود  دعب  یلماک  يوضو  ، ریگب وضو  ادخ  ةدنب  يا  : دومرف.میوج تناعتسا  دوخ  لایع  رب  نآ  هب  ،و  منک ادا  ار  مضرق 
: وگب سپ  ، روآ اجب  لماک  روط  هب  ار  نآ  دوجس  عوکر و  و 

دّمحم يا  شنادناخ ) وا و  رب  ادخ  دورد  ) تمحر ربمایپ  ، تربمایپ دّـمحم  هب  منک  یم  ور  وت  يوس  هب  ، میرک يا  ، هناگی يا  ، راوگرزب يا 
رب هک  ، ایادخ مهاوخ  یم  وت  زا  ،و  زیچ همه  راگدرورپ  ،و  تراگدرورپ مراگدرورپ و  ، ادخ يوس  هب  منک  یم  ور  وت  هب  ، ادـخ لوسر  يا 
هک ، یعـساو قزر  ناـسآ و  شیاـشگ  ،و  تیاهمیـسن زا  يا  هناـمیرک  میــسن  مهاوـخ  یم  وـت  زا  ،و  یتـسرف دورد  شتیب  لـها  دّـمحم و 

.مریگ يرای  ملایع  رب  نآ  اب  ،و  مزادرپب ار  مضرق  ،و  منک عمج  نآ  اب  ار  ما  یگدنکارپ 

[ يزور ندش  دایز  يارب  رگید  زامن  ]

زامن تعکر  راهچ  ای  تعکر  ود  ،و  ورب دجـسم  هب  ادتبا  ، يورب دوخ  بسک  ّلحم  هب  یتساوخ  نوچ  : يزور ندش  دایز  يارب  رگید  زامن 
زا ییورین  شبنج و  اب  هن  مدرک  حبص  ،و  ادخ يورین  تردق و  هب  مدرک  حبص  وگب : روآ و  اجب 
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نآ سپ  میوج ، یم  وت  لضف  زا  يداد  نامرف  هک  نانچ  ماوت و  ةدنب  نم  ایادـخ  ، مراگدرورپ يا  وت  ییورین  ناوت و  هب  یلو  ، مدوخ شیپ 
.ما هدوسآ  تتیفاع  ۀیاس  رد  اهنت  نم  ،و  امرف ناسآ  میارب  ار 

[ رگید زامن  ]

ةروس زا  سپ  مود  تعکر  رد  رثوکلا و  كانیطعا  اـّنا  هبترم  هس  دـمح  ةروس  زا  دـعب  لوا  تعکر  رد  هک  تسا  تعکر  ود  : رگید زاـمن 
.دوش یم  هدناوخ  « سان » ةروس هبترم  هس  »و  قلف » ةروس هبترم  هس  « دمح »

[ تجاح زامن  ]

زا سپ  لوا  تعکر  رد  ، روآ اجب  زامن  تعکر  ود  نک و  لسغ  ، دیـسر همین  هب  بش  هک  ینامز  «: مراکم » باتک زا  لقن  هب  : تجاـح زاـمن 
رشح ةروس  رخآ  دیحوت و  ةروس  هبترم  دصناپ  « دمح » ةروس زا  سپ  مود  تعکر  رد  نینچمه  دیحوت و  ةروس  هبترم  دصناپ  دمح  ةروس 
هبترم رازه  يا  هداتـسیا  هک  لاح  ناـمه  هب  نآ  زا  سپ  ،و  دـیدح ةروس  لوا  هیآ  شـش  ،و  هروس رخآ  اـت  ...َنآْرُْقلا  اَذـ�ه  ـا�ْنلَْزنَأ  َْول  زا  ار 

هب هک  دـش  هدروآرب  تتجاح  رگا  ، روآ ياجب  ار  یلاعت  قح  يانث  ،و  ناسرب نایاپ  هب  ار  زامن  سپـس  ، وگب ُنیِعَتْـسَن  ّیِإ 
َكا� ُدـُبْعَن َو  ّیِإ 

َكا�
اجب ار  نآ  موس  راب  ، دـشن هدروآرب  تتجاح  رگا  ،و  ناوخب ار  زامن  نیا  هرابود  يدیـسرن  دوخ  تجاـح  هب  رگا  ،و  يا هدیـسر  دوخ  دارم 

.دوش یم  هدروآ  رب  هّللا  ءاش  نا  ، رآ

[ تجاح عفر  يارب  رگید  زامن  ]

مالّسلا هیلع  قداص  ماما  ترضح  رب  : هدرک تیاور  ریصق  میحّرلا  دبع  زا  ربتعم  دنس  هب  «، یفاک » باتک رد  ینیلک  مالسالا  هقث  : رگید زامن 
یتجاح تیارب  هاگره  ، راذگاو دوخ  عارتخا  زا  ارم  : دومرف.مدرک عارتخا  ییاعد  دوخ  شیپ  زا  ، موش تیادف  : مدرک ضرع  مدـش و  دراو 

هیده هلآ  هیلع و  هّللا و  یّلص  لوسر  ترضح  هب  ار  نآ  ،و  ناوخب زامن  تعکر  ود  ،و  ربب هانپ  هلآ  هیلع و  هّللا و  یّلص  ادخ  لوسر  هب  ، دوب
بجاو زامن  دـننامه  ، نایاپ زاغآ و  رد  زاـمن  تعکر  ود  ،و  ینک یم  لـسغ  : دومرف ؟ مروآ اـجب  هنوگچ  ار  زاـمن  نیا  : متـشاد هضرع  ، نک

: ییوگ یم  مالس  زا  سپ  ،و  يروآ یم  اج  هب  حبص 

يوس زا  ،و  تسرف دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  ایادخ  ، ددرگ یم  زاب  مالـس  وت  يوس  هب  ،و  مالـس تسوت  زا  ،و  مالـس ییوت  ایادخ 
مالـس و ،و  نادرگزاب مالـس  نانآ  يوس  زا  نم  هب  ،و  اـمرف وگتـسار  ناـماما  حاورا  راـثن  ار  مالـس  ،و  ناـسرب مالـس  دّـمحم  حور  هب  نم 

زا تسا  يا  هیده  زامن  تعکر  ود  نیا  ایادخ  ، داب نانآ  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و 
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وت و هرابرد  متـسب  دـیما  ،و  مدرک وزرآ  هچنآ  ، هد مشاداپ  تعکر  ود  نیا  رب  (، شنادـناخ وا و  رب  ادـخ  دورد  ) ادـخ لوسر  هب  نم  يوس 
: ییوگ یم  هبترم  لهچ  ،و  يور یم  هدجس  هب  هاگنآ.نانمؤم  تسرپرس  يا  تلوسر 

شیوخ تروص  تسار  بناج  سپـس.نیمحاّرلا  محرا  ای  ، مارکالا لالجلا و  اذ  ای  ، تنا ّالا  هلا  اّیح ال  ای  ، تومی اّیح ال  ای  ، مّویق ای  ّیح  ای 
لهچ زاب  ،و  يراذگ یم  نیمز  رب  ار  دوخ  تروص  پچ  بناج  هاگنآ.یناوخ  یم  هبترم  لهچ  ار  اعد  نیمه  ،و  يراذـگ یم  نیمز  رب  ار 

یم هـبترم  لـهچ  هتـشادرب  نامـسآ  بناـج  هـب  ار  تـسد  و  يراد ، یم  رب  هدجـس  زا  رـس  سپــس  ، ینک یم  تـئارق  ار  اـعد  نـیا  هـبترم 
سپـس ، یناوخ یم  هبترم  لـهچ  هدرب  هاـنپ  شیوخ  تداهـش  تشگنا  هب  ،و  يراذـگ یم  دوـخ  ندرگ  رب  ار  اهتـسد  نآ  زا  سپ  ، یناوـخ
لوـسر يا  ، دّـمحم يا  : ییوـگ یم  ،و  ییاـمن یم  نتـسیرگ  راـهظا  اـی  ینک  یم  هـیرگ  يریگ و  یم  پـچ  تـسد  اـب  ار  دوـخ  نساـحم 

یم هجوت  ادخ  يوس  هب  امـش  ۀلیـسو  هب  متجاح  رد  ،و  منک یم  تیاکـش  ، تسا هتفای  هر  نادناخ  وت و  ادخ و  بناج  هب  ار  متجاح  ، ادـخ
لآ دّمحم و  یلع  ّلص  : ییوگ یم  هاگنآ  ، دوش عطق  سفن  هک  يا  هزادنا  هب  هّللا  ای  هّللا  ای  : ییوگ یم  يور و  یم  هدجس  هب  سپس  میامن 

قداص ترـضح  نآ  زا  سپ  ، هاوخب ار  دوخ  تجاح  ( نک نانچ  نینچ و  نم  اب  ) اذـک اذـک و  ياج  هب  اذـک و  اذـک و  یب  لعفا  دّـمحم و 
ّفلؤم.دـش هدروآرب  وت  تجاح  هکنآ  رگم  ، ینک یمن  تکرح  دوخ  ياج  زا  هک  ، منماض ّلج  ّزع و  يادـخ  رب  نم  : دومرف مالّـسلا  هیلع 

يارب نیمألا  دلب  باتک  رد  یمعفک  خیـش.درک  مهاوخ  رکذ  ترخآ  ایند و  جئاوح  عفر  يارب  يرایـسب  ياهاعد  مراهچ  باب  رد  : دـیوگ
: دزادنیب باتک  رد  ،و  دسیونب يذغاک  رد  ار  تاملک  نیا  : هدومرف ّمهم  رایسب  تجاح  عفر 

یلاحدب نم  هب  اراگدرورپ  ، راوگرزب يالوم  يوس  هب  ، راوخ ةدنب  زا  ، تسا یگشیمه  شا  ینابرهم  رایسب و  شتمحر  هک  ادخ  مان  هب 
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مغ نک و  فرطرب  ارم  هودنا  ،و  شنادناخ دّمحم و  رب  تسرف  دورد  ، شنادـناخ دّـمحم و  قح  هب  ، ینانابرهم نیرت  نابرهم  وت  هدیـسر و 
.نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  ، اشگب ارم 

[ تجاح زامن  زاب  ]

هیلع نانمؤم  ریما  ترـضح  بارحم  لامعا  لیذ  رد  ، هفوک دجـسم  لامعا  باب  رد  «، رازم » باتک رد  سوواط  نبا  دّیـس  : تجاح زامن  زاب 
لوا تعکر  رد  ، مالـس ود  اب  تسا  تعکر  راهچ  نآ  ،و  داد ماجنا  دـیاب  ناکم  نیا  صوصخ  رد  هک  یتجاح  زامن  رکذ  : هدومرف مالّـسلا 
موس تعکر  رد  »و  دیحوت » هبترم کی  تسیب و  « دمح » ةروس زا  دـعب  مود  تعکر  رد  »و  دـحا هّللا  وه  لق   » هبترم هد  « دـمح » ةروس زا  سپ 
یم هدناوخ  « دیحوت » هبترم کی  لهچ و  « دـمح » زا سپ  مراهچ  تعکر  رد  دـحا و  هّللا  وه  لق ، هبترم  کی  یـس و  « دـمح » ةروس زا  دـعب 

هبترم هاجنپ  ،و  نک رافغتـسا  هبترم  هاجنپ  ناوخب و  ار  دـیحوت  ةروس  هبترم  کی  هاجنپ و  ، حـیبست ندـناوخ  ،و  زامن مالـس  زا  سپ  دوش و 
: وگب هبترم  هاجنپ  تسرفب و  تاولص 

لـصاح ، دنک یم  عنم  شناگدنب  هب  ررـض  ندـناسر  زا  ار  شتردـق  ] هک ییادـخ  يا  : وگب هاگنآ  میظعلا  ّیلعلا  هّللاب  ّالا  هّوق  لوح و ال  ال 
دزن هچنآ  هب  ،و  تسا کلام  شتردـق  هب  ار  شنطلـس  ]و  یمق ثدـحم  زا.دـنز  ین  ماـقتنا  هب  تسد  شتیاـهن  یب  تردـق  نیع  رد  هکنیا 

زا ، دوش یمن  دیماان  هک  تسا  لاحـشوخ  وت  راودیما  ،و  ار شراودیما  دیما  دنک  یم  دیماان  وت  ریغ  ،و  تسا هریچ  يدوجوم  ره  رب  تسوا 
يا تقیقح  هب  ،و  يوـش داـی  نآ  هب  يراد  تسود  هچره  هب  ،و  ینآ رد  وـت  هک  ینأـش  ره  هب  ،و  تسوـت دنـسپ  هچره  هب  مهاوـخ  یم  وـت 

،و يراد هاگن  ار  ما  ییاراد  نادناخ و  نادنزرف و  ارم و  ،و  یتسرف دورد  دّمحم  نادـناخ  دّـمحم و  رب  هکنیا  ، تسین وت  ربارب  يزیچ  ، ادـخ
.نک رکذ  ار  دوخ  تجاح  و.يروآرب  دروم  نانچ  نینچ و  رد  ار  متجاح  ،و  ینک مظفح  تظفح  هب 

[ رگید یتجاح  زامن  نینچمه  ]

رد ، دروآ اجب  زامن  تعکر  راهچ  ، ددرگ هدروآرب  دهاوخب  ،و  دشاب یتجاح  ادخ  هب  ار  هک  ره  : هدش تیاور  : رگید یتجاح  زامن  نینچمه 
يا ، گرزب يا  ، گرزب يا  ، میرک يا  ، میرک يا  ، میرک يا  : دـیوگب زاـمن  یپ  رد  ،و  دـناوخب ماـعنا  ةروس  دـمح  ةروس  زا  سپ  تعکر  ره 

.گرزب ره  زا  رت  گرزب  يا  ، گرزب
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يرادن یتسدیهت و  یناوتان و  هب  ،و  شنادناخ دّمحم و  رب  تسرف  دورد  ، دزاس یمن  شنوگرگد  اهزور  اهبش و  هک  يا  ، اعد ةدنونش  يا 
يدرک محر  هدروخلاس  بوقعی  هب  هکنآ  يا  ، يرت هاگآ  متجاح  هب  وت  ،و  ینم زا  رتاناد  اـهنآ  هب  وت  هک  اریز  نک  محر  ما  یگدـنامرد  و 

ادخ دورد  ) دّمحم رب  هکنآ  يا  ، درک محر  شیالب  لوط  زا  سپ  بویا  هب  هکنآ  يا  ، دنادرگزاب وا  هب  ار  فسوی  شمشچ  رون  هک  ینامز 
هریچ نانآ  رب  ،و  داد شا  يرای  نآ  ياهتوغاط  شیرق و  ناشکندرگ  رب  ،و  داد شهانپ  یمیتی  ناـمز  زا  ،و  درک محر  ( شنادـناخ وا و  رب 

یم بلط  یلاـعت  يادـخ  زا  ار  دوخ  تاـجاح  سپـس  ییوگ و  یم  رّرکم  ار.سرداـیرف  يا  ، سرداـیرف يا  ، سرداـیرف يا  ، تخاـس شا 
.دنک یم  اطع  ار  اهنآ  یلاعت  قح  هک  ، ینک

[ رگید یتجاح  زامن  زین  ]

ناوخب زامن  تعکر  ود  نابرق  دـیع  بش  هعمج و  بش  : هدومرف هدرک و  تیاور  هّللا  همحر  سوواط  نبا  دّیـس  : رگید یتجاح  زامن  زین  و 
ناـیاپ هب  ار  دـمح  سپـس  ، وـگب هبترم  دـص  ار  ُنیِعَتْـسَن  ّیِإ 

َكـا� ُدـُبْعَن َو  ّیِإ 
َكـا� ۀـیآ  یلو  ، نک تئارق  ار  هحتاـف  هروـس  تعکر  ره  رد  و 

هاگنآ « میظعلا ّیلعلا  هّللاب  ّالا  هوق  لوح و ال  ال  :» وگب هبترم  داتفه  ، يداد مالـس  نوچ  ، ناوخب ار  « دـیحوت  » ةروس هبترم  تسیود  ،و  ناسرب
.دش دهاوخ  هدروآرب  هّللا  ءاش  نا  ، هاوخب يراد  هک  تجاح  ره  سپ  ، ّبر ای  ّبر  ای  : وگب هبترم  تسیود  ورب و  هدجس  هب 

[ رگید یتجاح  زامن  زین  ]

زا ار  نآ  نارگید  سوواط و  نبا  دّیـس  یـسوط و  خیـش  دیفم و  خیـش  دـننام  املع  زا  يرایـسب  هک  تسا  يزامن  : رگید یتجاح  زامن  زین 
تجاح ّلج  ّزع و  يادخ  هب  تیارب  هاگره  : تسا نینچ  دّیس  تیاور  قفاوم  نآ  تیفیک  ،و  دنا هدرک  لقن  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 

ۀماج ،و  نک لسغ  دوش  هعمج  زور  نوچ  ،و  ریگب هزور  ، دشاب هعمج  هبنـشجنپ و  هبنـشراهچ و  هک  یپرد  یپ  زور  هس  دهد  يور  یمهم 
نامسآ يوس  هب  ار  اهتسد  سپـس  ، ناوخب زامن  تعکر  ود  ،و  ور الاب  دشاب  تا  هناخ  ياهماب  نیرتدنلب  هک  یماب  هب  ،و  شوپب هزیکاپ  ون و 

: وگب نک و  دنلب 

وت زج  متجاـح  ندروآرب  رب  ییاـناوت  هکنیا  مه  مدـمآ و  دورف  تناتـسآ  هب  تا  يزاـین  یب  تا و  یگناـگی  هب  متفرعم  رطاـخ  هب  ایادـخ 
وت هب  مزاین  ، هدیسر نم  هب  یپرد  یپ  تتمعن  نامز  ره  مراگدرورپ  يا  ما  هتسناد  نم  ،و  تسین
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.دیامن رکذ  ار  دوخ  تجاح  ، نانچ نینچ و  ياج  هب  نانچ و  نینچ و  زا  تسا  هدیبوک  مهرد  ارم  یشان و  هودنا  کنیا  ، هتشگ رت  تخس 

مهاوخ یم  وت  زا  ، یتّقـشم هنوگ  چیه  نودب  ییاناوت  ،و  یـشاب هتفرگ  يرگید  زا  ار  تشناد  هکنآ  یب  ییاناد  شندومن  فرطرب  هب  وت  و 
هدـنکارپ سپ  ناگراتـس  رب  ،و  دـندش هتفاکـش  سپ  ، يداهن اهنامـسآ  رب  ،و  دـش هدـیبوک  مه  رد  سپ  يداهن  هوک  رب  هک  ، تماـن قح  هب 

نسح و )و  شنادـناخ وا و  رب  ادـخ  دورد  ) دّـمحم دزن  يداد  رارق  هک  یقح  هب  مهاوـخ  یم  زا  ،و  دـش هدرتـسگ  سپ  نیمز  رب  ،و  دـندش
رب یتـسرف  دورد  هکنیا  ( ناـشیا رب  ادـخ  دورد  ) تّجح نـسح و  یلع و  دّـمحم و  یلع و  یـسوم و  رفعج و  دّـمحم و  یلع و  نیـسح و 

ار وت  يدرک  تیانع  رگا  سپ  ، ینک متیاـفک  ار  شّمهم  ،و  ییاـمن ناـسآ  ار  شراوشد  ،و  يدروآرب ار  متجاـح  ،و  شتیب لـها  دّـمحم و 
،و یشاب یمن  ّمهتنم  تا  يرواد  رد  ،و  یتسین راکمتـس  دوخ  مکح  رد  وت  هک  ، شیاتـس ار  وت  مه  زاب  يدومرفن  تمحرم  رگا  ،و  شیاتس

.یتسین هدننک  متس  تتلادع  رد 

وا ،و  دناوخ یهام  مکـش  رد  ار  وت  ، تا هدنب  یّتم  نب  سنوی  هک  یتسرد  هب  ایادخ  : ییوگ یم  ینابـسچ و  یم  نیمز  هب  ار  دوخ  تروص 
.نک باجتسم  ار  میاعد  ، مناوخ یم  ار  وت  ، ماوت ةدنب  نم  ،و  يدومن باجتسم  ار  شیاعد  سپ  ، دوب وت  ةدنب 

یم زاـب  هک  هاـگنآ  ، مناوـخ یم  ار  اـعد  نیا  نم  ،و  دـیآ یم  شیپ  نـم  يارب  یتجاـح  هـک  اـسب  : دوـمرف مالّـسلا  هـیلع  قداـص  ترـضح 
هاگره : تسا نیا  شلصاح  هک  هدومرف  ینخس  « عوبسألا لامج  » باتک رد  سوواط  نبا  دیس  : دیوگ ّفلؤم.هدش  هدروآرب  متجاح  ، مدرگ

هک نیا  هچ  ، یبلطب ایند  ناهاشداپ  زا  یکی  زا  یمهم  تجاح  هک  دشاب  نآ  دـننام  تتلاح  مک  تسد  ، یتساوخ یتجاح  یلاعت  يادـخ  زا 
زا ینتساوخ  تجاح  ماگنه  سپ  ، ییوج یم  تسا  نکمم  هک  تروص  ره  هب  ار  نانآ  يدونشخ  ، یشاب هتـشاد  ناشیا  هب  یتجاح  هاگره 

ادخ
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ایند ناهاشداپ  هب  تندروآ  يور  زا  رتمک  ، ادـخ هب  تندروآ  يور  اداـبم  ،و  شوکب تخـس  شترـضح  يدونـشخ  ندروآ  تسد  هب  رد 
هب ، وت ماـمتها  هک  تسا  لوبق  لـباق  هنوگچ  ،و  دوب یهاوـخ  هدـش  كـاله  ناگدـننک  هرخـسم  زا  ، دـشاب نینچ  وـت  لاـح  رگا  هک  ، دـشاب
ایند ناـهاشداپ  تلزنم  زا  رتـمک  ، وت دزن  ادـخ  تلزنم  هاـگره  سپ  ؟ دـشاب ناگدـنب  يدونـشخ  هب  وت  ماـمتها  زا  رتـمک  ادـخ  يدونـشخ 

هدیدان ار  وا  هوکـش  تمظع و  ،و  يا هتـسناد  کچوک  هدرک و  ءازهتـسا  ار  ادخ  وت  نیاربانب  ، دناوت يادخ  ناگدنب  هک  یناهاشداپ  ، دشاب
،و یبای تسد  دوخ  تجاح  هب  تا  هزور  ای  زامن  ببس  هب  یلاح  نینچ  اب  هک  تسا  دیعب  ،و  يا هدومن  ضارعا  شترضح  زا  ،و  يا هتفرگ 
هک ار  یـسک  رگم  دیامزآ  یمن  ناسنا  هکنآ  هچ  ، دشابن هبرجت  لیـصحت  يارب  ، يروآ یم  اج  هب  تجاح  يارب  هک  يا  هزور  زامن و  دیاب 
ّنظ هّللاب  نّونظی  : تسا هدومن  تّمذم  شراتفگ  هب  دـنورب  دـب  نامگ  وا  قح  رد  هک  ار  ییاهنآ  یلاعت  قح  ،و  تسا نامگ  دـب  وا  قح  رد 

بلط رد  ، ادخ هب  تدیما  ،و  یـشاب دامتعا  نانیمطا و  لامک  رد  ، وا ياه  هدعو  هب  ادخ و  تمحر  هب  دیاب  هکلب  ءوسلا  هرئاد  مهیلع  ءوّسلا 
دـصق طاریق  کی  بلط  يارب  ار  [ تسا هدـش  لثملا  برـض  شـشیاشخب  هک  فورعم  ةدنـشخب  ] متاـح هک  ، دـشاب نآ  زا  شیب  تتجاـح 

شاب هاگآ  سپ  ، درک دهاوخ  اطع  وت  هب  ، دشاب هک  لکـش  ره  هب  يراد  نیقی  ، ینک دـصق  طاریق  کی  يارب  ار  متاح  رگا  هکنیا  هچ.ینک 
ور زا  رتمک  یلاعت  قح  هب  تدامتعا  ادابم  نیاربانب  ، تسا متاـح  دزن  طاریق  کـی  زا  رتمک  ، دـشاب هچره  یلاـعت  قح  دزن  وت  تجاـح  هک 

يارب ار  دوخ  لمع  ، يروآ اجب  زامن  ای  هزور  ، یتجاـح رطاـخ  هب  هاـگره  ، تسا هتـسیاش  و.دـشاب  متاـح  لاـثما  ۀـناخ  هاـگرد  هب  ندروآ 
تیامح ،و  تیاده هانپ  رد  وت  هک  تسا  یسک  نآ  جیاوح  اهنآ  نیرتمهم  هک  نادب  ،و  ینک ّتین  دوخ  ینید  تاجاح  زا  رتمهم  ياهراک 

دعب ،و  دشاب ترـضح  نآ  تاجاح  ياضق  يارب  تسخن  تا  هزور  زامن و  دـیاب  سپ  ، تسا هیلع  هّللا  تاولـص  وت  نامز  ماما  نآ  ،و  ییوا
ددص رد  يرگمتـس  هاگره  الثم  ، يا هتـشاد  ار  نآ  دصق  ،و  هدمآ شیپ  تیارب  هک  یتجاح  نآ  يارب  سپـس  ،و  دوخ ینید  جیاوح  يارب 
ینید تجاـح  نآ  زا  رتـمهم  هک  یـشاب  هتـشاد  هجوت  دـیاب  ، یتـفرگ تجاـح  هزور  وا  دـنزگ  زا  یـصالخ  يارب  وت  ،و  دـشاب وت  نتـشک 

هتــشک رد  اریز  ، دریذـپب ار  تـلمع  ،و  دـنک لاـبقا  وـت  رب  هـکنیا  ،و  دـشاب یم  وـت  زا  قـح  ياـضر  تشذـگ و  تجاـح  نآ  هـک  ، تسوـت
وفع و رگا  یلو  ، درم یهاوخ  زور  کی  راچان  هب  ، يوشن هتشک  رگا  هوالع  هب  ، دشاب ملاس  تنید  هچنانچ  دوش  یم  دساف  تیایند  ، تندش

شیپ تیارب  دسر  یمن  تلایخ  هب  هک  يدیادش  اهـساره و  ،و  دش یهاوخ  كاله  ترخآ  ایند و  رد  ، دوشن لصاح  تیارب  ادـخ  ياضر 
تجاح میتفگ  هکنیا  ،و  دمآ دهاوخ 
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نیاربانب تسا ، ترـضح  نآ  دوجو  ۀطـساو  هب  نآ  لها  ایند و  ياقب  هک  ، تسا نیا  يارب  ، يزادـنا شیپ  دوخ  جـیاوح  رب  ار  ناـمز  ماـما 
وا جیاوح  رب  ار  دوخ  ياه  هتـساوخ  جیاوح و  هک  تسا  لوبق  لباق  هنوگچ  ، دـشاب يرگید  صخـش  دوجو  هب  ظوفحم  ، وت دوجو  هاگره 

یلو درادـن ، وت  هب  يزاین  ،و  تسا زاـین  یب  وت  هزور  زاـمن و  زا  ، دوخ تاـجاح  رد  ، ترـضح نآ  هک  داـب  مولعم  وت  رب  ؟و  يرادـب مّدـقم 
هّللا تاولـص  ناشیا  رب  تاولـص  اب  ار  دوخ  ياهاعد  هک  نانچ  ، ینک لمع  تروص  نآ  هب  هک  ، تسا نآ  وت  ۀـفیظو  یگدـنب و  ياـضتقم 

.ینک یم  زاغآ  نیعمجا  مهیلع 

[[ ییوج هانپ  یهاوخداد و  : هثاغتسا ] هثاغتسا زامن  ]

هزیکاپ فرظ  دوخ  رس  يالاب  ، یباوخب یتساوخ  بش  رد  نوچ  : هدمآ « مراکم » باتک رد  [: ییوج هانپ  یهاوخداد و  : هثاغتسا ] هثاغتسا زامن 
هـس ، يوش رادـیب  بش  زامن  يارب  بش  رخآ  رد  نوچ  ، ناشوپب يا  هزیکاـپ  هچراـپ  اـب  ار  نآ  ،و  راذـگب دـشاب  كاـپ  بآ  نآ  رد  هک  ، يا
يا هروس  ره  ،و  روآ اجب  زامن  تعکر  ود  ،و  وگب هماقا  ناذا و  ،و  نک هلبق  هب  ور  ،و  ریگب وضو  نآ  یقاـب  اـب  ،و  ماـشایب بآ  نآ  زا  هعرج 

سرداـیرف يا  : وگب هبترم  جـنپ  تسیب و  عوکر  رد  هتفر و  عوـکر  هب  يدـش  غراـف  هروـس  »و  دـمح » نوـچ ، ناوـخب نآ  رد  یتـساوخ  هک 
رـس زا  سپ  لوا و  ةدجـس  رد  نینچمه  :و  ییوگ یم  راـب  جـنپ  تسیب و  ار  رکذ  نیمه  يراد و  یم  رب  عوکر  زا  رـس  سپ  ناـهاوخداد 

تیفیک نیمه  هب  زین  ار  مود  تعکر  ،و  ییوگ یم  هبترم  جنپ  تسیب و  مادک  ره  رد  ، نتشادرب رـس  زا  سپ  مود و  ّدجـس  رد  ،و  نتـشادرب
هب رـس  مالـس  زا  سپ  ،و  یهد یم  مالـس  ،و  یناوخ یم  دّهـشت  هاـگنآ  ، دوش یم  هتفگ  هبترم  دصیـس  عوـمجم  رد  هک  ، يروآ یم  اـج  هب 

: ییوگ یم  هبترم  یس  يراد و  یم  رب  نامسآ  بناج 

.دش دهاوخ  اور  تتجاح  يدوز  هب  انامه  ، یبلط یم  ار  دوخ  تجاح  دنمهوکش و  يالوم  يوس  هب  ، لیلذ راوخ و  ةدنب  زا 

[ مالّسلا اهیلع  لوتب  ترضح  هب  هثاغتسا  زامن  ]

یگنت نآ  زا  تا  هنیس  ،و  دمآ شیپ  یتجاح  لاعتم  يادخ  هب  وت  يارب  هاگره  : هدش تیاور  : مالّسلا اهیلع  لوتب  ترضح  هب  هثاغتـسا  زامن 
هدجس هب  و  روآ ، اجب  ار  مالّسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  حیبست  ،و  وگب ریبکت  هبترم  یـس  مالـس  زا  سپ  ،و  ناوخب زامن  تعکر  ود  تفرگ 

ار رکذ  نیمه  ،و  راذگب نیمز  رب  ار  شیوخ  تروص  تسار  بناج  سپ  سرب  مدایرف  هب  همطاف  يا  متسرپرس  يا  : وگب هبترم  دص  ورب و 
دص راذگب و  نیمز  رب  ار  تا  هرهچ  پچ  بناج  سپس  ،و  وگب هبترم  دص 
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هّللا ءاش  نا.دنک  هدروآرب  ار  نآ  ادخ  هک  یتسرد  هب  ، نک دای  ار  دوخ  تجاح  ،و  وگب هبترم  هدودص  ورب و  هدجس  هب  هرابود  ، وگب هبترم 
تعکر ود  : تسا نینچ  لوتب  هب  هثاغتـسا  زامن  : هدومرف « قالخالا مراکم  » باتک رد  یـسربط  لضف  نب  نسح  خیـش  : دـیوگ ّفلوم  یلاعت 

نیمز هب  ار  شیوخ  تروص  تسار  بناج  هاگنآ  « همطاف ای  :» ییوگ یم  هبترم  دـص  ،و  يور یم  هدجـس  هب  سپـس  ، يروآ یم  اجب  زامن 
هدودص يور و  یم  هدجـس  هب  هرابود  ، ییوگ یم  هبترم  دص  ار و  تتروص  پچ  بناج  سپـس  ، ییوگ یم  هبترم  دـص  يراذـگ و  یم 

: یناوخ یم  نآ  زا  سپ  ، ییوگ یم  هبترم 

زیچ ره  ساره  و  زیچ ، ره  زا  تا  ینمیا  هب  مهاوخ  یم  وت  زا  ، تسا رذحرب  ناساره و  وت  زا  زیچ  ره  هک  ، زیچ ره  زا  میب  ساره و  یب  يا 
،و مسارهن يدـحا  زا  اـت  ، منادـنزرف ییاراد و  نادـناخ و  دوخ و  يارب  ، ینک اـطع  نم  هب  ینمیا  ،و  یتـسرف دورد  دّـمحم  رب  هکنیا  ، وـت زا 

.ییاناوت زیچ  ره  رب  وت  هک  یتسرد  هب  ، منکن رذح  يزیچ  زا  زگره 

تعکر ود  ، دنک هثاغتـسا  ادخ  هب  دهاوخب  امـش  زا  یکی  هاگره  : هدرک تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  فیرـش  باتک  نآ  رد  زین  و 
ود امـش  ۀلیـسو  هب  نمؤم  نانز  نادرم و  ياقآ  يا  یلع  يا  ، ادخ لوسر  يا  دمحم  يا  : دیوگب هتفر و  هدجـس  هب  سپـس  ، دروآ اجب  زامن 

یلع و دّـمحم و  هب  ادـخ و  هب  سرداـیرف  يا  منک  یم  هثاغتـسا  نت  ود  امـش  هب  یلع  يا  دّـمحم  يا  ، مـنک یم  هثاغتـسا  يادـخ  هـب  نـت 
وت داـیرف  هب  تعاـس  ناـمه  هک  یتـسرد  هب  یلاـعت  هّللا  یلا  لّـسوتا  مکب  : ییوگ یم  سپ  ار  ناـماما  زا  کـیره  يرامـش  یم  و.همطاـف 

یلاعت هّللا  ءاش  نا  ، دیسر دنهاوخ 

[ مق سّدقم  رهش  یخسرف  کی  رد  نارکمج  دجسم  رد  مالّسلا  هیلع  تّجح  ترضح  زامن  ]

هراشا

مجن » باتک رد  موحرم  خیش  : دراد رارق  مق  سّدقم  رهش  یخسرف  کی  رد  هک  نارکمج  دجـسم  رد  مالّـسلا  هیلع  تّجح  ترـضح  زامن 
لقن متفه  باب  زا  لوا  تیاکح  رد  تروص  نیا  هب  مالّـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  ماـما  هب  ار  فیرـش  دجـسم  نیا  ياـنب  تیفیک  بقاـث »

: هدرک

اجنیا رد  ،و  دـنرادب زیزع  ار  نآ  ،و  دـننک تبغر  هاگیاج  نیا  هب  وگب  مدرم  هب  : دومرف ینارکمج  هلثم  نسح  هب  مالّـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما 
تعکر راهچ 

ص:988

 ( ناسآ شراگن  نانجلا (  حیتافم  دیدج  www.Ghaemiyeh.comبختنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1215زکرم  هحفص 1078 

http://www.ghaemiyeh.com


ار دوجـس  عوکر و  حیبست  »و  دیحوت » هبترم تفه  »و  دمح » ةروس هبترم  کی  یتعکر  ره  رد  ، دجـسم ّتیحت  تعکر  ود  ، دنروآ اجب  زامن 
ّیِإ

َكا� ُدـُبْعَن َو  ّیِإ 
َكا� هب  « دـمح » ةروس نوچ  هک  تروص  نیا  هب  مالّـسلا  هیلع  نامزلا  بحاـص  زاـمن  تعکر  ود  ،و  دـنیوگب هبترم  تفه 

دـنک و لمع  قیرط  نیمه  هب  زین  مود  تعکر  رد  ،و  دـناسرب نایاپ  هب  ار  « دـمح » ةروس دـعب  ،و  دـیوگب هبترم  دـص  ار  نآ  دـسرب  ُنیِعَتْـسَن 
مالّسلا اهیلع  ارهز  ترضح  حیبست  ،و  دیوگب « هّللا ّالا  هلا  «ال  دیـسر نایاپ  هب  زامن  نوچ  ،و  دیوگب هبترم  تفه  ار  دوجـس  عوکر و  حیبست 
تاولـص مهیلع  هّللا  تاولـص  شلآ  دّمحم و  رب  هبترم  دص  دراذـگ و  هدجـس  هب  رـس  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  حـیبست  زا  سپ  ،و  دروآ اجب 
تسا هدناوخ  زامن  هبعک  هناخ  رد  ایوگ  ، دروآ اجب  ار  تعکر  ود  نیا  هک  یسک  هدش : تیاور  ترضح  نا  زا  انیع  هلمج  نیا  و.دتسرف 

[ ترضح نآ  رگید  زامن  زین  ]

ۀـسّدقم هیحان  زا  هک  هدرک  لقن  یـسربط  خیـش  « حاّجنلا زونک  » باتک زا  « بقاث مجن  » باتک رد  نینچمه  : ترـضح نآ  رگید  زاـمن  زین  و 
هعمج بش  ۀمین  زا  دـعب  دـیاب  دـیآ  شیپ  یتجاح  یلاعت  يادـخ  هب  ار  سکره  : هک دـمآ  نوریب  مالّـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  ترـضح 

« ُنیِعَتْـسَن ّیِإ 
َكا� ُُدبْعَن َو  ّیِإ 

َكا�  » ۀـیآ هب  هک  یتقو  لوا  تعکر  رد  ، دـناوخب زامن  تعکر  ود  ،و  دورب دوخ  زامن  هاگیاج  هب  ،و  دـنک لسغ 
، دروآ اجب  ار  هدجس  ود  عوکر و  ،و  دناوخب « دیحوت » هبترم کی  دربب و  نایاپ  هب  ار  ( دمح ) ةروس سپـس  ، دیوگب ار  نآ  هبترم  دص  دیـسر 
دناوخب و هبترم  تفه  هدجـس  ره  رد  ار  « هدمحب یلعالا و  ّیبر  ناحبـس  «و  هبترم تفه  عوکر  رد  ار  « هدـمحب میظعلا و  ّیبر  ناحبـس  «و 
ار وا  تجاح  یلاعت  قح  هک  یتسرد  هب  ، دـناوخب ار  اعد  نیا  زامن  ندـش  مامت  زا  سپ  ،و  دروآ اجب  تیفیک  نیمه  هب  زین  ار  مود  تعکر 

: تسا نیا  اعد  و.دشاب  ناشیوخ  دنویپ  ندرک  عطق  رد  وا  تجاح  هکنآ  زجب  دشاب  هک  یتجاح  ره  دزاس  یم  هدروآرب 

زا شیاـشگ  تمحر و  میـسن  ، تسار وت  تّجح  سپ  مدومن  تا  یناـمرفان  رگا  ،و  تسار وت  شیاتـس  سپ  ، مدرک تتعاـطا  رگا  ایادـخ 
هدرک تا  یناـمرفان  هچناـنچ  ایادـخ  ، دـیزرمآ درک و  ریدـقت  هک  یـسک  تسا  هّزنم  ، داد تمعن  هـک  یـسک  تـسا  هّزنم  ، تسوـت بناـج 

، متفرگن يدنزرف  تیارب  ، تسوت هب  نامیا  نآ  ،و  مدومن تتعاطا  وت  دزن  هب  اهزیچ  نیرتبوبحم  رد  نیقی  هب  سپ  ، مشاب
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يور زا  هن  نم  دوبعم  يا  ار  وت  مدرک  یناـمرفان  ، وت رب  نم  يوـس  زا  هن  ، نم رب  وـت  بناـج  زا  تسا  یتـّنم  ناـمیا  نیا  ، مدـناوخن یکیرش 
ارم ناطیـش  ،و  مدرک يوریپ  ار  مسفن  ياوـه  هکلب  تتّیبوـبر ، راـکنا  يور  زا  هـن  ،و  تا یگدـنب  زا  نـتفر  نوریب  يور  زا  هـن  ،و  ینمـشد
ارم رگا  ،و  یتـسین نم  رب  راکمتـس  وت  ،و  تسا نم  ناـهانگ  رطاـخ  هب  ینک  مباذـع  رگا  سپ  ، تسا ناـیب  تّجح و  نم  رب  ار  وـت  ، دـنازغل

،و دنک رارکت  ار  میرک  ای  ، میرک ای  دنک  افو  وا  سفن  ات  اعد  نیا  زا  سپ.يراوگرزب  هدنشخب و  وت  نیقی  هب  ینک  محر  نم  هب  ،و  يزرمایب
ره ساره  ،و  زیچ ره  زا  تا  ینمیا  هب  مهاوخ  یم  وت  زا  ، رذـح رد  ناـساره و  وـت  زا  زیچ  ره  ،و  زیچ ره  زا  نمیا  يا  : دـیوگب نآ  زا  دـعب 
هک ییاهزیچ  ریاس  ،و  منادنزرف نادناخ و  دوخ و  يارب  ، یهد ناما  نم  هب  ،و  یتسرف دورد  دّمحم  نادناخ  دـمحم و  رب  هکنیا  ، وت زا  زیچ 
هچ ،و  تسا سب  ار  اـم  ادـخ  ،و  ییاـناوت زیچ  ره  رب  وت  هک  یتسرد  هب  ، منکن رذـح  مسارهن و  يزیچ  زا  زگره  اـت  ، يدرک تیاـنع  نم  هب 

دـمحم و رب  مهاوخ  یم  وت  زا  ، نوعرف زا  یـسوم  ةدـننک  تیافک  يا  ،و  دورمن زا  میهاربا  ةدـننک  تیافک  يا  ، تسا ییاـشگراک  بوخ 
یم وا  ّرش  زا  هک  ار  یصخش  مان  ( نالف نب  نالف   ) ياج هب  و.ار  نالف  رسپ  نالف  ّرش  ینک  تیافک  نم  زا  ،و  یتسرف دورد  دّمحم  نادناخ 

ار وا  دنزگ  یلاعت  قح  هک  یتسرد  هب  ، دنک تیافک  وا  زا  ار  يو  عفد و  ار  وا  نایز  هک  دهاوخب  ادخ  زا  ،و  دیوگب ار  شردپ  مان  ،و  دسرت
هب ، دـنک يراز  یلاعت  قح  يوس  هب  ،و  دـهاوخب ار  دوخ  تجاح  ،و  دور هدجـس  هب  نآ  زا  سپ  ،و  یلاعت هّللا  ءاشنا  درک  دـهاوخ  تیاـفک 

ياهرد هکنیا  رگم  دـناوخب ، صالخا  يور  زا  ار  اعد  نیا  ،و  دروآ اجب  ار  زاـمن  نیا  هک  ، تسین يا  هنمؤم  نز  نمؤم و  درم  هک  یتسرد 
هب تبسن  وا  ياعد  بش  نامه  ماگنه و  نامه  رد  ،و  دوش یم  هدوشگ  شتاجاح  ندمآرب  رد  وا  يارب  نامسآ 
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دنزرف : دـیوگ ّفلؤم.تسا  مدرم  رب  ام و  رب  یلاعت  قح  ماـعنا  لـضف و  ببـس  هب  نیا  ،و  دوش یم  باجتـسم  دـشاب  هک  یتجاـح  هنوگره 
ّمهّللا » ياج هب  اعد  يادتبا  رد  هدرک و  لقن  « قالخالا مراکم  » رد ار  زامن  نیا  مه  لضف  نب  نسح  نیدلا  یضر  ، یـسربط خیـش  راوگرزب 

زا سپ  و.تسا  هدومن  هفاضا  ار  « ادحا » ۀملک فاخا  یّتح ال  زا  سپ  تسا و  هدرک  رکذ  ار  « کتیـصع دـق  تنک  نا  «» کتیـصع تنک  نا 
ار « کلاسا نوعرف  » ۀملک

[ ملاظ زا  فوخ  زامن  ]

هنهرب تزامناج  دزن  ار  دوخ  ياهوناز  ،و  يروآ یم  اج  هب  زامن  تعکر  ود  ،و  ینک یم  لسغ  « مراـکم » زا لـقن  هب  : ملاـظ زا  فوخ  زاـمن 
: ییوگ یم  هبترم  دص  ینک و  یم 

دّمحم و نادناخ  دّمحم و  رب  تسرف  دورد  سپ  ، مبلط یم  یـسردایرف  تتمحر  هب  ، تسین وت  زج  يدوبعم  ، هدنز يا  ، هدنیاپ يا  ، هدنز يا 
دورد دّمحم  نادناخ  دّـمحم و  رب  هک  ایادـخ  مهاوخ  یم  وت  زا  : وگب يدـش  غراف  اعد  نیا  زا  نوچ  کنیا  مه  کنیا ، مه  ، سردایرف هب 

نم زا  ار  نالف  رـسپ  نالف  تمحز  و  امن ، دـیک  هعدـخ و  رکم و  نم  عفن  هب  ،و  نادرگ بلاـغ  نم  دوس  هب  ،و  اـمن فطل  نم  رب  ،و  یتسرف
.تسا دحا  زور  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ياعد  نیا  و.امرف  تیافک 

[ هظفاح تّوق  نهذ و  يزیت  يارب  زامن  ]

دمح و هروس  يا  هزیکاپ  فرظ  رد  : هدش تیاور  مالّسلا  مهیلع  ناموصعم  زا  قالخألا  مراکم  رد  : هظفاح تّوق  نهذ و  يزیت  يارب  زامن 
ای مزمز  بآ  اب  ار  اهنآ  و  یسیون ، یم  نارفعز  اب  ار  ذوعا  لق  ود  دیحوت و  كرابت و  رشح و  هعقاو و  سی و  هانلزنا و  ّانا  یسرکلا و  هیا 

بش ماگنه  هب  ار  نآ  سپس  يزیر  یم  لسع  لاقثم  هد  رکش و  لاقثم  هد  ردنک و  لاقثم  ود  نآ  رد  ،و  ییوش یم  یکاپ  بآ  اب  ای  ناراب 
هاجنپ دـمح و  ةروس  تعکر  ره  رد  ناوخب ، زاـمن  تعکر  ود  ، دـش بش  رخآ  یتقو  ، راذـگب ینهآ  نآ  يور  رب  ،و  هد رارق  نامـسآ  ریز 

باب رخاوا  رد  هّللا و  ءاشنا  تسا  هدـش  هدومزآ  وکین  هظفاح  يارب  هک  ماـشایب  ار  بآ  نآ  زاـمن  زا  سپ  ،و  ناوخب ار  « هّللا وه  لـق  » هبترم
.تسا هظفاح  ترثک  ببس  هک  دمآ  دهاوخ  یبلاطم  مشش 

[ ناهانگ شزرمآ  يارب  زامن  ]

غراـف زاـمن  زا  نوـچ  دـناوخب  دـحا  هّللا  وـه  لـق  هبترم  تصـش  تـعکر  ره  رد  دروآ و  اـجب  تـعکر  ود  : ناـهانگ شزرمآ  يارب  زاـمن 
.دوش هدیزرمآ  شناهانگ  ، دوش

ص:991

 ( ناسآ شراگن  نانجلا (  حیتافم  دیدج  www.Ghaemiyeh.comبختنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1215زکرم  هحفص 1081 

http://www.ghaemiyeh.com


[ تشهب رد  دوخ  هاگیاج  ندید  يارب  رگید  يزامن  ]

ادخ لوسر  : هدش تیاور  دوعسم  نب  هّللا  دبع  زا  : هتفگ هعمج  زور  لامعا  رد  « حابصم » باتک رد  هّللا  همحر  یـسوط  خیـش  : رگید يزامن 
هیا هحتاـف و  ةروس  لوا  تعکر  رد  ، دـناوخب زاـمن  تعکر  ود  رـصع  زاـمن  زا  سپ  هعمج  زور  رد  هکره  : دوـمرف هلآ  هیلع و  هّللا و  یّلص 

،و دناوخب هبترم  جنپ  تسیب و  ار  سان  دـیحوت و  ةروس  هحتاف و  ةروس  مود  تعکر  رد  ،و  هبترم جـنپ  تسیب و  ار  قلف  هروس  یـسرکلا و 
باوخ رد  ار  تشهب  یلاعت  قح  ات  ، دورن نوریب  ایند  زا  میظعلا  یّلعلا  هّللاب  ّالا  هوق  لوح و ال  :ال  دیوگب هبترم  جـنپ  تسیب و  زامن  زا  سپ 

.دنیبب اجنآ  رد  ار  شناکم  دنایامنب و  وا  هب 

[ ناهانگ شزرمآ  يارب  يزامن  ]

نیا : هدومرف هدرک و  لقن  ناهانگ  شزرمآ  يارب  يزامن  عوبـسألا  لامج  باتک  موس  یـس و  لصف  رد  سوواط  نبا  دّیـس  : دیوگ ّفلؤم 
نآ هب  دهاوخ  یم  هکره  ، ینک یتسس  نآ  قح  رد  ادابم  ، دنسانش یم  یهلا  رارـسا  نالماح  ار  نآ  هک  ، دنمـشزرا جرا و  رپ  تسا  يزامن 

.دیامن هعجارم  باتک 

[ تّیصو زامن  ]

رد ، اشع برغم و  نیب  تسا  تعکر  ود  نآ  هدومرف و  تیـصو  نآ  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  تسا  يزامن  : ّتیـصو زامن 
دوش هدـناوخ  دـیحوت  ةروس  هبترم  هدزناپ  دـمح و  ةروس  مود  تعکر  رد  تلزلز و  اذا  ةروس  هبترم  هدزیـس  دـمح و  ةروس  لوا  تعکر 

.درامشب دناوت  یمن  ادخ  زج  یسک  ار  شباوث  ، دروآ اجب  بش  ره  رگا 

[ وفع زامن  ]

هروس دـمح و  تئارق  زا  دـعب  دوش و  یم  هدـناوخ  هانلزنا  ّانا  هبترم  کـی  دـمح و  ةروس  تعکر  ره  رد  هک  تسا  تعکر  ود  : وفع زاـمن 
زامن : دـیوگ ّفلؤم.دـنک  یم  مامت  رفعج  زامن  دـننام  ار  نآ  دوش و  یم  هتفگ  هبترم  هد  عوکر  رد  كوفع و  كوفع  ّبر  هبترم  هدزناپ 

دنمدوس يزور  یناوارف  يارب  زامن  نیا  ،و  دوش هتفگ  هّللا  رفغتسا  دیاب  كوفع  ّبر  ياج  هب  هکنآ  زج  تسا ، وفع  زامن  دننامه  رافغتسا 
.یلاعت هّللا  ءاشنا  ، تسا

هتفه ياهزور  ياهزامن 

[ هبنش زور  زامن  ]

هک مدناوخ  مناردپ  ياهباتک  رد  : دومرف ترضح  نآ  : هدرک تیاور  مالّسلا  هیلع  يرگسع  ترضح  زا  سوواط  نبا  دّیس  : هبنش زور  زامن 
ار وا  ادخ  ، دناوخب ار  یسرکلا  هیا  هّللا و  وه  لق  دمح و  ياه  هروس  یتعکر  ره  رد  دروا و  اجب  زامن  تعکر  راهچ  هبنـش  زور  رد  هکره 

.دنتسه یناقیفر  وکین  هک  دسیونب  ناحلاص  ادهش و  ناربمایپ و  هجرد  رد 
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[ هبنشکی زور  زامن  ]

دمح ةروس  تعکر  ره  رد  دروآ و  ياجب  زامن  تعکر  راهچ  هبنشکی  زور  هک  ره  : هدش تیاور  ترضح  نآ  زا  زین  :و  هبنشکی زور  زامن 
.دهاوخب هکنآ  ياج  ره  ، دهد اج  تشهب  رد  ار  وا  یلاعت  قح  ، دناوخب كرابت  و 

[ هبنشود زور  زامن  ]

: هبنشود زور  زامن 

قح ، دـناوخب ار  دـیحوت  ةروس  هبترم  هد  دـمح و  ةروس  تعکر  ره  رد  دروآ و  اـجب  زاـمن  تعکر  هد  هبنـشود  زور  هکره  : دوـمرف زین  و 
تمایق رد  یلاعت 
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.دنرب هطبغ  وا  رب  ادخ  ناگدنب  ۀمه  زور  نآ  رد  ات  دشخب  ییانشور  ار  فقوم  هک  ، دهد رارق  يرون  وا  يارب 

[ هبنش هس  زور  زامن  ]

ةروس زا  سپ  تعکر  ره  رد  دناوخب و  زامن  تعکر  شش  هبنـش  هس  زور  هکره  : هدش تیاور  ترـضح  نآ  زا  زین  :و  هبنـش هس  زور  زامن 
ردام زا  هک  يزور  نوچمه  ،و  دزرمایب ار  وا  ناهانگ  ادخ  دناوخب  ار  تلزلز  اذا  ةروس  هبترم  کی  ،و  رخآ ات  ار  ُلوُسَّرلا  َنَمآ  ۀیآ  دـمح 

.دور یم  نوریب  ناهانگ  زا  هدمآ  ایند  هب 

[ هبنشراهچ زور  زامن  ]

زا سپ  تعکر  ره  رد  ،و  دروآ ياجب  زامن  تعکر  راهچ  هبنـشراهچ  زور  هکره  : هدـش تیاور  ترـضح  نآ  زا  :و  هبنـشراهچ زور  زامن 
تشهب رد  يا  هّیروح  دریذپ و  یم  دشاب  هک  یهانگ  ره  زا  ار  وا  هبوت  ادخ  ، دناوخب هانلزنا  ّانا  دحا و  هّللا  وه  لق  هبترم  کی  دمح  ةروس 

.دروآ یم  رد  وا  يرسمه  هب 

[ هبنشجنپ زور  زامن  ]

لق دمح و  ةروس  یتعکر  ره  رد  ،و  دروآ ياجب  زامن  تعکر  هد  ، هبنشجنپ زور  رد  هکره  : دومرف ترـضح  نآ  زین  :و  هبنـشجنپ زور  زامن 
.دش دهاوخ  هدروآرب  هک  ، هاوخب يراد  یتجاح  ره  : دنیوگ یم  وا  هب  ناگتشرف  ، دناوخب هبترم  هد  ار  دحا  هّللا  وه 

[ هعمج زور  زامن  ]

دـمح و ياه  هروس  یتعکر  ره  رد  ،و  دـنک هماـقا  زاـمن  تعکر  راـهچ  هعمج  زور  رد  هکره  : دومرف باـنج  نآ  زین  :و  هعمج زور  زاـمن 
ربق و راشف  زا  ار  وا  زین  دریذپب و  شتیب  لها  قح  رد  ار  شتعافش  ،و  دنک تشهب  دراو  ار  وا  یلاعت  قح  ، دناوخب ار  هدجس  مح  كرابت و 

: دومرف ؟ دروآ ياجب  ار  اهزامن  نیا  دیاب  زور  زا  یتقو  هچ  رد  دیسرپ  ترضح  نآ  زا  يوار.دیامن  ظفح  تمایق  ياهساره 

.رهظ يادتبا  ات  باتفآ  عولط  نیب 

هریغ بت و  اضعا و  للع  ماقسا و  مالآ و  تاذوع  هیعدا و  نایب  رد  مّوس  باب 

[ تیفاع ياهاعد  ]

[ هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  لوقنم  يرامیب  يافش  يارب  یلمع  ]
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یمیظع يرامیب  ارم  : هدرک لقن  ، طـساو رهـش  رد  نکاـس  ، یمق حـتفلا  یبا  نب  دیعـس  زا  ، تاوعّدـلا جـهم  باـتک  رد  ، سوواـط نبا  دـّیس 
يارب ، دوب بط  رد  نایحیـسم  ورـشیپ  هک  ار  روعاس  نابیبط و  ،و  درب ءافـشلا  راد  هب  ارم  مردـپ  ، دـندوب زجاع  شجالع  زا  نابیبط  هک  ، دوب

هتـسکش نخـس  نیا  زا  ، دنک جالع  دناوت  یمن  ادخ  ریغ  یـسک  ار  يرامیب  نیا  : دنتفگ ،و  دـندرک هشیدـنا  نانآ  ، دروآ درگ  نم  ۀـجلاعم 
زا : مدید ار  هتشون  نیا  باتک  نآ  تشپ  رد  ، منک هعلاطم  ار  نآ  زا  يزیچ  هک  ، متـشادرب ار  مردپ  ياهباتک  زا  یباتک  ، مدش كانمغ  ،و  لد
راب لهچ  حبص  زامن  زا  سپ  ، دشاب یضرم  راچد  هکره  : دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  : هدش تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 

: دیوگب

هچ ،و  تسا سب  ار  ام  ادـخ  ، نایناهج راگدرورپ  ار  يادـخ  شیاتـس  ، تسا یگـشیمه  شا  ینابرهم  رایـسب و  شتمحر  هک  ادـخ  مان  هب 
عـضوم هب  و.گرزب  يالاو  يادـخ  هب  زج  تسین  ییورین  شبنج و  ،و  ناگدـیرفآ نیرتهب  ، ادـخ تسا  هّزنم  كاپ و  تسا ، یلیکو  وکین 

دلامب يرامیب 
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اعد نیا  راب  لهچ  ،و  مدروآ اجب  ار  هضیرف  ، دش حبص  نوچ  ، مدرک ربص  نم  ، دشخب افش  ار  وا  تّزع  ترضح  ،و  دبای یم  تّحـص  نآ  زا 
ادابم مدیـسرت  یم  یلو  ، درک فرطرب  نم  زا  ار  يرامیب  نآ  یلاعت  يادخ  هجیتن  رد  ، مدـیلام عضوم  نآ  رب  دوخ  تسد  اب  ،و  مدـناوخ ار 
یکی يارب  ،و  درک ادخ  رکـش  متخاس  ربخاب  هعقاو  نیا  زا  ار  مردـپ  نآ  زا  سپ  ، تشگنزاب مدوب  راظتنا  هب  زور  هس  ات  ، ددرگزاب يرامیب 
هملک ،و  دـش ناملـسم  لاح  نامه  رد  ، هدـش فرطرب  يراـمیب  دـید  ،و  دـمآ نم  دزن  بیبط  نآ  ، درک لـقن  دوب  باـتک  لـها  هک  اـّبطا  زا 

.دیدرگ وکین  شمالسا  ،و  تفگ هّللا  لوسر  دّمحم  ّنا  دهشا  هّللا و  ّالا  هلا  نا ال  دهشا  تداهش 

[ يرامیب عفر  يارب  رگید  یلمع  ]

بجاو زامن  زا  سپ  ار  نآ  ،و  شکب تسد  دوخ  ةدجس  عضوم  هب  ، دشاب یضرم  وت  رد  هاگره  : هدومرف « حابصم » باتک رد  یمعفک  خیش 
شیوخ يارب  ار  اـهمان  نیرتـهب  ،و  تسب نامـسآ  هب  ار  اوـه  ،و  درـشف بآ  رب  ار  نیمز  هک  يا  وـگب : لاـمب و  عـضوم  نآ  رب  هبترم  تفه 

.نانچو نینچ  زا  رادب  مملاس  ،و  هد ما  يزور  نک و  نانچو  نینچ  نم  اب  ،و  تسرف دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  ، دیزگرب

[ تیفاع ياعد  ]

تعکر ود  زا  مود  ّدجـس  رد  ، دـنک تیفاع  بلط  ، تسوا اب  هک  يدرد  زا  سکره  : هدرک لقن  دّـجهتم  باتک  زا  یمعفک  : تیفاـع ياـعد 
دّمحم و رب  تسرف  دورد  ، تاریخ شخب  اطع  يا  ، اهاعد ياونش  يا  ، نابرهم يا  ةدنـشخب  يا  ، گرزب يا  ، الاو يا  : دیوگب بش  زامن  لّوا 

نم زا  ینآ  راوازـس  هک  نانچ  ، ترخآ ایند و  ّرـش  زا  ،و  نک تیاـنع  نم  هب  ینآ  راوازـس  هک  ناـنچ  ترخآ  اـیند و  ریخ  زا  ،و  شنادـناخ
هک ، دزرو رارـصا  اعد  رد  هتخاس و  منیگهودـنا  ،و  هتخورفا رب  ار  ممـشخ  درد  نیا  هک  [ ربب ماـن  ار  درد  ] ربب نم  زا  ار  درد  نیا  ،و  نادرگب

.یلاعت هّللا  ءاشنا  ، دسر یم  وا  هب  ناباتش  تیفاع 

[ يرامیب عفر  يارب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  لوقنم  ییاعد  ]

دنلب ار  اهتـسد  يریگب  رارق  نامـسآ  ریز  هک  یلاحرد  دوخ  يرامیب  دزن  : هدرک لقن  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یعادلا  هّدع  باتک  رد 
يدرک شنزرس  تنآرق  رد  ار  یماوقا  ایادخ  وگب : نک و 

ص:994

 ( ناسآ شراگن  نانجلا (  حیتافم  دیدج  www.Ghaemiyeh.comبختنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1215زکرم  هحفص 1086 

http://www.ghaemiyeh.com


يا ، دنناوت یمن  ار  شندنادرگ  ،و  امـش زا  ار  نایز  ندرک  فرطرب  زگره  هک  ، دـیناوخب وا  زج  ار  دوخ  لطاب  ياهدوبعم  وگب  : يدومرف و 
فرطرب ار  منایز  ،و  تسرف دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  ، دـناوت یمن  وا  زج  یـسک  ، نم زا  ار  نآ  ندـنادرگ  ،و  نایز ندرک  فرطرب  هک 

.تسین وت  زج  يدوبعم  مهد  یم  یهاوگ  هک  ، نادرگب دناوخ  یم  وت  اب  ار  وت  زج  يرگید  دوبعم  هکنآ  يوس  هب  ،و  نک

[ يرامیب زا  تیفاع  تهج  هب  اضیا  ]

: دیوگب ّتین  صولخ  اب  دلامب و  درد  عضوم  هب  تسد  اب  ، دبایب يدرد  يرامیب و  ره  ینمؤم  ره  : هدش تیاور 

.دیازفین تراسخ  زج  ار  نارگمتس  ،و  تسا تمحر  افش و  نامیا  لها  يارب  نم  هک  يزیچ  ، نآرق زا  مینک  یم  لزان  و 

َنِینِمْؤُْمِلل ٌهَمْحَر  ٌءا�فِش َو  هدومرف : هک  تسا  هیآ  دوخ  رد  تیعقاو  نیا  قادصم  ،و  دبای تیفاع  نآ  زا  ، دشاب هک  يدرد  ره 

[ يرامیب عفر  يارب  نینچمه  ]

وت زا  ایادخ  : دیوگب دیزیرب و  دوخ  ۀنیـس  يور  ار  اهمدـنگ  ،و  دـباوخب تشپ  هب  ،و  درخب مدـنگ  هنامیپ  کی  : يرامیب عفر  يارب  نینچمه 
رب ار  وا  ،و  یـشخب شّنکمت  نیمز  رب  ،و  ینک فرطرب  ار  شنایز  ، دناوخب نآ  هب  ار  وت  يا  هدـنامرد  یتقو  هک  یمان  ، تمان هب  مهاوخ  یم 

اهمدنگ و  دنیشنب ، ،و  دزیخرب هاگنآ.یهد  یتسردنت  مدرد  زا  ارم  ،و  یتسرف دورد  شتیب  لها  دّمحم و  رب  هکنیا  ، ییامن هفیلخ  تناگدنب 
هک ار  نآ  كراـچ  ره  ،و  دـنک میـسقت  تمـسق  راـهچ  هب  ار  نآ  سپـس  ، دـناوخب ار  اـعد  نیا  هراـبود  ،و  دـنک عمج  دوـخ  فارطا  زا  ار 

.دبای يدوبهب  يرامیب  زا  یلاعت  هّللا  ءاش  نا  هک  ، دناوخب ار  اعد  نیا  ،و  دهد ینیکسم  هب  تسا  [ ریس ابیرقت 10  «] دم » کی

[ درد عفر  يارب  مالّسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  ییاعد  ]

: وگب هبترم  هس  راذگب و  تسد  درد  عضوم  رب  : هدش لقن  مالّسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا 

گرزب درد  ره  ،و  درد نیا  ةدننک  فرطرب  ییوت  ایادخ  ، مزاسن کیرـش  وا  اب  ار  يزیچ  ، تسا نم  راگدرورپ  تقیقح  هب  ادخ  ، ادخ ، ادخ
.اشگب نم  زا  ار  نآ  سپ 

[ مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  لوقنم  درد  عفر  يارب  اضیا  ]

،و شکب تسد  نآ  رب  دعب  هّللا  مسب  : وگب راذگب و  تسد  درد  عضوم  رب  : هدش لقن  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا 
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تمظع هب  مرب  یم  هانپ  ،و  ادـخ هوکـش  هب  مرب  یم  هانپ  ،و  ادـخ تردـق  هب  مرب  یم  هانپ  ،و  ادـخ تّزع  هب  مرب  یم  هاـنپ  وگب : هبترم  تفه 
ّرـش زا  ، ادخ ياهمان  هب  مرب  یم  هانپ  و  شنادناخ ) وا و  رب  ادـخ  دورد  ) ادـخ لوسر  هب  مرب  یم  هانپ  ،و  ادـخ عمج  هب  مرب  یم  هانپ  ،و  ادـخ

.مسرت یم  دوخ  رب  هچنآ  ّرش  زا  ،و  منک یم  رذح  هچنآ 

[ لفط يرامیب  تهج  هب  ]

هب هاگنآ  ددرگ ، راکـشآ  شیوم  هک  يا  هنوگ  هب  ، دریگرب رـس  زا  هعنقم  ،و  دورب ماب  يالاب  شردام  ، دش رامیب  لفط  هاگره  : هدش تیاور 
وت هک  یتسرد  هب  ، نک هزات  زورما  ار  تششخب  ایادخ  ، يدیـشخب ،و  يدرک اطع  نم  هب  ار  وا  وت  اراگدرورپ  ، ایادخ : دیوگب دور و  هدجس 

.دوش بوخ  وا  دنزرف  ات  درادن  رب  رس.يدنمورین  اناوت و 

[ دیدش درد  يارب  ]

هک یلیبنز  ،و  دزیرب دوخ  رب  ار  نآ  ،و  دناوخب دمح  ةروس  هبترم  لهچ  ، یبآ حدق  رب  ، دراد يدـیدش  درد  هک  ره  : هدرک لقن  دیهـش  خـیش 
نا دبای  افش  ات  دنک  اعد  ار  يو  دهاوخب  وا  زا  ،و  دهد لئاس  هب  دوخ  تسد  اب  مدنگ  نآ  زا  سپس  ، دراذگب دوخ  دزن  دشاب  مدنگ  نآ  رد 
رب : هدرک لقن  يرامیب  عفر  يارب  دیهـش  خیـش.دینک  اوادم  هقدص  نداد  اب  ار  دوخ  نارامیب  : هدش دراو  ربتعم  ياهدنـس  هب.یلاعت  هّللا  ءاش 

: دنک تئارق  ار  اعد  نیا  ،و  دناوخب دمح  ةروس  هبترم  تفه  ،و  دراذگب تسد  رامیب  تسار  يوزاب 

تیفاع یبوخ  هب  و  هد ، شا  يرای  وکین  يرادهگن  هب  ،و  شنادرگزاب افـش  تمالـس و  هب  ،و  نک فرطرب  وا  زا  ار  درد  اهیرامیب و  ایادخ 
دّـمحم و رب  ، ایادـخ ، هد رارق  شناهانگ  ةراّفک  ،و  شا یگدـنز  يارب  يا  هیاـم  ، هدیـسر وا  هب  يراـمیب  نیا  رد  ار  هچنآ  ،و  نادرگ شزاـب 

.درک دهاوخ  رثا  یلاعت  هّللا  ءاش  نا  ، دنک رارکت  هبترم  داتفه  ار  دمح  ةروس  ، درکن رثا  وا  تیفاع  رد  رگا.تسرف  دورد  دّمحم  نادناخ 

[ مالسلا مهیلع  اضر  ماما  قداص و  ماما  رقاب و  ماما  زا  هخسن  هس  ]

يرگید زیچ  ، دنکن بوخ  دحا  هّللا  وه  لق  دمح و  ياه  هروس  ار  سکره  : هدش تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  ترضح  زا 
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ای يرامیب  هک  ینمؤم  ره  : هدش لقن  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ، دهد یم  افش  هروس  ود  نیا  ار  يرامیب  ره  ،و  درک دهاوخن  بوخ  ار  وا 
: دیوگب صالخا  يور  زا  ، دشاب هتشاد  یضرم 

زا.دهد افـش  ار  وا  یلاعت  قح  ، دـنک حـسم  ار  ّتلع  عضوم  تسا و  نامیا  لها  يارب  تمحر  افـش و  هک  يزیچ  ، نآرق زا  میدرک  لزان  و 
: ناوخب اهنآ  رب  ضارما  یمامت  عفر  يارب  : هدش تیاور  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح 

.امرف لزان  افش  مدرد  رب  ،و  تسرف دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  ، درد ةدنرب  نایم  زا  ،و  افش ةدنتسرف  ورف  يا 

[ مالسلا هیلع  نینموملا  ریما  زا  ییاعد  ]

يا : تفگ و  دمآ ، هدیرپ  گنر  یـصخش  ، مدوب هتـسشن  نانمؤم  ریما  دزن  : هدرک تیاور  سابع  نبا  زا  «، جهم » باتک رد  سوواط  نبا  دّیس 
وت هب  : دومرف میوج ، يرای  میاهیرامیب  رب  نآ  اـب  هک  ، زوماـیب ییاـعد  نم  هب  ، مراد يرایـسب  ياـهدرد  ،و  مراـمیب هشیمه  نم  ، ناـنمؤم ریما 

: تسا نیا  اعد  نآ  ،و  تخومآ هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هب  دندوب  رامیب  نیسح  نسح و  یتقو  لیئربج  هک  ، مزومآ یم  ییاعد 

میـالب هب  يـالتبم  ناـمز  ره  ،و  دوب كدـنا  تمعن  نآ  راـنک  رد  وت  يارب  ما  يراذگـساپس  يداد  تمعن  نم  هب  ناـمز  ره  ، نم دوبعم  يا 
دزن مربص  هک  يا  ،و  درکن ممورحم  تمعن  زا  یلو  ، دوب مک  شیاهتمعن  رانک  مرکش  هک  يا  ، دوب كدنا  نآ  دزن  وت  يارب  مربص  ، يدومن

رب یلو  دـید ، اهاطخ  رب  ارم  هک  يا  تخاسن و  میاوسر  یلو  ، دـید ناهانگ  رب  ارم  هک  يا  ،و  تشاذـگن او  ارم  یلو  دوب ، كدـنا  شیالب 
زیچ ره  رب  وت  هک  یتسرد  هب  هد ، افـش  ما  يرامیب  زا  ،و  زرمایب ار  مهانگ  ،و  تسرف دورد  دّمحم  نادناخ  دّـمحم و  رب  ، درکن مباذـع  اهنآ 

رب ار  اعد  نیا  : تفگ و  دوب ؟ هدـش  خرـس  وکین و  شگنر  هک  یلاحرد  ، مدـید ار  درم  نآ  لاس  کی  زا  سپ  : تفگ ساـّبع  نبا.ییاـناوت 
زا ار  شرش  ّلج  ّزع و  يادخ  هکنآ  رگم  ، مدشن دراو  مدیـسرت  یم  وا  زا  هک  یناطلـس  رب  ،و  متفای افـش  هکنآ  رگم  مدناوخن  يدرد  چیه 

.دنادرگزاب نم 

[ تفای یم  نیکست  داهن  یم  يدرد  ره  رب  هک  یشاجن  هالک  ياعد  ]

یم نیکـست  دـش  یم  هداـهن  يدرد  ره  يور  هب  هک  ، دوـب هدیـسر  ثرا  هب  هلاسدـصراهچ  یهـالک  شناردـپ  زا  یـشاجن  هب  : هدـش لـقن 
: دندید ار  اعد  نیا  : تسا نآ  رد  يزیچ  هچ  دننک  هظحالم  هک  ، دنتفاکش ار  هالک  ، تفای
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یهاوـگ زین  شناد  ناـبحاص  ناگتــشرف و  ،و  تـسین وا  زج  يدوـبعم  هـک  ، داد یهاوـگ  ادـخ  ، راکــشآ ّقـح  ياورناـمرف  ادــخ  ماـن  هـب 
رون و ، تسا مالـسا  ادـخ  دزن  نید  اـنامه.تسین  تسا  میکح  زیزع و  هک  وا  زج  يدوـبعم  ، تسا تلادـع  هب  مئاـق  هک  یلاـحرد  ، دـنداد

میهاربا تسا ، ادخ  ةدـیزگرب  مدآ  ، تسین ادـخ  زج  يدوبعم  ، تسا ادـخ  نآ  زا  ناهرب  تنطلـس و  تردـق و  ،و  ورین شبنج و  تمکح ،
بیبح و ،و  ادخ لوسر  یبرع  دّمحم  ، تسین ادخ  زج  يدوبعم  ، تسا ادخ  نخـسمه  یـسوم  ، تسین ادخ  زج  يدوبعم  ، تسادخ تسود 
هک یـسک  هب  مدومن  تمارآ  ، اهبت ۀمه  اهتّلع و  ۀمه  ضارما و  اهیرامیب و  ،و  اهدرد ۀمه  يا  دیریگ  مارآ  ، تسوا قلخ  نایم  زا  ةدیزگرب 

.شنادناخ ۀمه  دّمحم و  وا  ناگدنب  نیرتهب  رب  ادخ  دورد  ،و  تساناد اونش و  وا  ،و  دش مارآ  شیارب  تسا  زور  بش و  رد  هچنآ 

[ داتسرف یشاجن  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  يزرح  ]

تـشون هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  يارب  ار  دوخ  يراـمیب  ، دوب رـس  درد  راـچد  ، هاـشداپ یـشاجن  : هدـمآ قـالخألا  مراـکم  باـتک  رد 
: تسا نیا  زرح  نآ  تفرگ و  مارآ  شدرد  ، تشاذگ شهالک  رد  وا  ، داتسرف وا  يارب  ار  زرح  نیا  ترضح 

داد یهاوـگ  ، راکـشآ قـح  ياورناـمرف  ، تسین ادـخ  زج  يدوـبعم  ، تسا یگـشیمه  شا  یناـبرهم  رایـسب و  شتمحر  هـک  ادـخ  ماـن  هـب 
ادخ زج  يدوبعم  ، دـباوخ یمن  هک  يا  ، تسا تمحر  تنطلـس و  تردـق و  ناهرب و  تّوق و  تّزع  تمکح و  رون و  ادـخ  يارب...ادـخ 

ادخ و حور  یـسیع  ، تسین ادـخ  زج  يدوبعم  ، تسادـخ نخـسمه  یـسوم  ، تسین ادـخ  زج  يدوبعم  ، تسادـخ تسود  میهاربا  تسین 
شنادناخ وا و  رب  ادخ  مالس  دورد و  ، تسوا توفص  هدیزگرب و  ادخ و  لوسر  دّمحم  ، تسین ادخ  زج  يدوبعم  ، تسوا ۀملک 
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زور بش و  رد  هچنآ  هک  یسک  هب  ،و  دوش یم  مارآ  وا  يارب  تسا  نیمز  اهنامسآ و  رد  هچنآ  هک  یسک  هب  مدرک  تمارآ  ، وش مارآ  ، داب
،و دـسرب اـجره  تسا  ناور  یمرن  اـب  وا  رما  هب  هک  ار  داـب  وا  يارب  میدرک  ّرخـسم  سپ  ، تساـناد اونـش و  وا  ،و  دـش مارآ  وا  يارب  تسا 

.دندرگ یم  زاب  ادخ  هب  روما  ۀمه  ، شاب هاگآ.یصاّوغ  اّنب و  ره  زا  ار  نیطایش  میدرک  رخسم 

[ هروثأم تاذوع  ]

[ شوگ درد  رس و  درد  يارب  ذیوعت  ]

هراشا

حسم ار  رـس  رـس ، درد  ندش  مارآ  يارب  هک  تسا  هدش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ترـضح  زا  : شوگ درد  رـس و  درد  يارب  ذیوعت 
: دیوگب هبترم  تفه  ،و  دنک

اعد نیا  زین  و.تساناد  اونـش و  وا  ،و  تفرگ مارآ  وا  يارب  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  ایرد و  نابایب و  رد  هچنآ  ، هک ییادخ  هب  مرب  یم  هانپ 
ترـضح نآ  زا  نـینچمه  ،و  هدـش لـقن  مالـّـسلا  هـیلع  قداـص  ترــضح  زا  ندـناوخ  هـبترم  تـفه  اـب  ، شوـگ درد  ندـش  مارآ  يارب 

هک یشوگ  رد  هرطق  دنچ  ،و  هدب ترارح  شتآ  يور  ،و  نک طولخم  ریش  اب  بوکب و  مرن  ریگب و  ار  هنهک  رایـسب  رینپ  يرادقم  : هدیـسر
.زیرب دنک  یم  درد 

[ دردرس يارب  زین  ]

: دناوخب یبآ  حدق  رب  : دردرس يارب  زین 

بآ زا  ار  هدنز  زیچ  ره  زا  ،و  میدوشگ مه  زا  ار  اهنآ  سپ  ، دندوب هتسویپ  مه  هب  نیمز  اهنامسآ و  هک  ، دندیدن دندش  رفاک  هک  نانآ  ایآ 
هیلع هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ضراع  رس  درد  ای  ، تلاسک هاگره  : هدش تیاور.دماشایب  ار  نآ  سپـس  !؟ دنروآ یمن  نامیا  ایآ  میداد  رارق 

هب ،و  دندناوخ یم  [ ساّنلا برب  ذوعا  لق  قلفلا و  ّبرب  ذوعا  لق  ةروس  ود  ] نیتذّوعم هحتاف و  ،و  دـندوشگ یم  ار  اهتـسد  ، دـش یم  هلآ  و 
: دیوگب دشکب و  تسد  رس  رب  دردرس  عفر  يارب  زین  و.دش  یم  فرطرب  ترضح  نآ  زا  درد  سپ  دندیشک ، یم  شیوخ  تروص 

یتسار هب  تسین ، اهنآ  رادهگن  ادخ  زا  دعب  يدحا  ، دنوش هابت  رگا  ،و  دراد یم  هاگن  دـنوش  هابت  هک  نیا  زا  ار  نیمز  اهنامـسآ و  ایادـخ 
نآ يارب  جالع  هار  هک  ، دش ضراع  يرـسدرد  سوطرط  هقطنم  رد  ار  نومأم  : هدش لقن  « راربالا عیبر  » زا.تسا رگـشزرمآ  ،و  رابدرب ادخ 

، مداتسرف ار  هالک  نیا  ، مدینش ار  وت  دردرس  ربخ  : تشون نآ  هارمه  هب  داتسرف و  شیارب  یهالک  مور  رصیق  ، دنتفاین
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دید ، دـنداهن شا  هدـنروآ  رـس  رب  داد  روتـسد  ، دـشاب هدرک  هیبعت  نآ  رد  يرهز  ، دیـسرت نومأـم  ، دریگ مارآ  تدرد  اـت  يراذـگ  رـس  رب 
زا و  تشاذگ ، دوخ  رس  رب  هاگنآ  ، تفرگ مارآ  شدرد  ، دنتشاذگ دوب  رسدرد  راچد  هک  یـسک  رـس  رب  درک  رما  ، دشن وا  هجوتم  يررض 

: هدش هتشون  نآ  رد  دید  ، تفاکش ار  هالک  ، دش هدز  تفگش  ، تفای ییاهر  درد 

مح تسا  نکاـس  یگر  رد  هک  تسا  ادـخ  يارب  یتمعن  رایـسب  هچ  ، تسا یگـشیمه  شا  یناـبرهم  رایـسب و  شتمحر  هک  ادـخ  ماـن  هب 
دـش ناور  ، ادخ هب  زج  تسین  ییورین  شبنج و  ،و  شتآ دـش  شوماخ  ، ادـخ مالک  زا  دـندرکن  شوهیب  ،و  نآ زا  دنـشکن  رـسدرد  ، قسع

.تخرد ۀخاش  رد  يراهب  ناراب  دوش  یم  ناور  هک  نانچ  ، وت رد  دراد و  دوس 

[ هقیقش درد  يارب  ذیوعت  ]

تناوتان ةدـنب  دزن  هب  ، هدـشن مگ  ناهن  يا  ، دوجوم راکـشآ  يا  وگب : هبترم  هس  راذـگب و  تسد  درد  ّلحم  رب  : هقیقـش درد  يارب  ذـیوعت 
.ییاناوت نابرهم و  وت  هک  یتسرد  هب  ، نک فرطرب  وا  زا  ، تسوا رب  رازآ  هچنا  ،و  ار تیابیز  ياهتمعن  نادرگزاب 

[ شوگ ییاونشان  يارب  ]

ات ٍلَبَج  �یلَع  َنآْرُْقلا  اَذ�ه  ا�ْنلَْزنَأ  َْول  دناوخب : دراذگب و  نآ  رب  تسد  : هدـش تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  زا  : شوگ ییاونـشان  يارب 
.رشح ةروس  رخآ 

[ ناهد درد  يارب  ]

: وگب راذگب و  نآ  رب  تسد  : هدش تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  : ناهد درد  يارب 

تاملک هب  مرب  یم  هانپ  ، دناسرن نایز  يدرد  وا  مان  اب  هک  ادـخ  مان  هب  ، تسا یگـشیمه  شا  ینابرهم  رایـسب و  شتمحر  هک  ادـخ  مان  هب 
هکره هک  ، تکرابم ، سّدقم كاپ ، مان  هب  راگدرورپ  يا  مهاوخ  یم  وت  زا  ، سوّدق ، سوّدق ، سوّدق ، دناسرن نایز  يزیچ  اهنآ  اب  هک  ادخ 

رب هکنیا  ، ادـخ يا  ، ادـخ يا  ، ادـخ يا  ، يدومن شتباجا  ، درک اعد  تهاگرد  هب  نآ  اـب  هکره  ،و  يدومرف شیاـطع  تساوخ  وت  زا  نآ  اـب 
مبای یم  هچنآ  زا  یهد  تیفاع  نم  هب  ،و  یتسرف دورد  شتیب  لها  ربمایپ و  دّمحم 
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.یبای یم  افش  یلاعت  هّللا  ءاش  نا  هک.میاضعا  همه  رد  میاپ و  تسد و  تشپ و  مکش و  مشچ و  شوگ و  رس و  ناهد و  رد 

[ نادند درد  يارب  ]

ردق دیحوت و  دمح و  ياه  هروس  درد  ياج  رب  تسد  نتشاذگ  زا  سپ  : هدش تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  : نادند درد  يارب 
: دناوخب نآ  رب  ار  هکرابم  ۀیآ  نیا  و 

ره هک  ، تسادخ راک  ، اهربا رذگ  دننامه  دنرذگ  یم  هکنآ  لاح  ،و  يرادنپ یم  تکرح  یب  ار  اهنآ  هک  یلاحرد  ار  اههوک  ینیب  یم  و 
هب : هدـش تیاور  مالّـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما  زا  زین  و.تسا  هاـگآ  دـیهد  یم  ماـجنا  هچنآ  هب  وا  هک  یتـسرد  هب  ، هدوـمن راوتـسا  ار  يزیچ 

ییورین شبنج و  ،و  تسادخ ةدنهدافش  ،و  ادخ مان  هب  وگب : نک و  حسم  ار  هتفرگ  درد  نادند  سپس  ، شکب تسد  دوخ  ةدجس  عضوم 
.گرزب يالاو  يادخ  هب  زج  تسین 

[ نادند درد  يارب  يا  هدش  هبرجت  ياعد  ]

نمحّرلا هّللا  مسب  هروس  ره  اب  ،و  ینک یم  تئارق  ار  [ دیحوت ]و[ سان ]و[ قلف ]و[ دـمح ] ياهروس : نادـند درد  يارب  يا  هدـش  هبرجت  ياعد 
: ییوگ یم  [ دیحوت ] ةروس زا  سپ  ،و  یناوخ یم  ار  میحّرلا 

اونـش و وا  ،و  هدـش نکاـس  زور  بش و  رد  هچنآ  تـسوا  يارب  ،و  تـسا یگـشیمه  شا  یناـبرهم  رایـسب و  شتمحر  هـک  ادـخ  ماـن  هـب 
: میتفگ ، تساناد

ادن میداد ، رارق  نیرتراکنایز  ار  نانآ  سپ  دندوب  هدرک  دصق  گنرین  يور  زا  وا  يوس  هب  ،و  شاب تمالس  درس و  میهاربا  رب  شتآ  يا 
راـگدرورپ ، ادـخ تـسا  هّزنم  ،و  تـسا نآ  نوـماریپ  هـک  یــسک  شتآ و  رد  هـک  یــسک  شتآ و  رد  هـک  یــسک  داـب  هتــسجخ  دــش 

: ییوگ یم  سپس.نایناهج 

یم هچنآ  ّرـش  زا  ، نک تیافک  ار  تزینک  دـنزرف  تا و  هدـنب  ، دـنک یمن  تیاـفک  يزیچ  وت  زا  ،و  زیچ ره  زا  هدـننک  تیاـفک  يا  ایادـخ 
.دنک یم  تیاکش  وت  هب  نآ  زا  هک  يدرد  ّرش  زا  ،و  دنک یم  زیهرپ  ،و  دساره

: دیوگب هبترم  تفه  ،و  دلامب دنک  یم  درد  هک  بناج  نآ  هب  دریگب و  ییامرخ  گرب  ای  يدراک  : هدش تیاور  زین  و 
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تسادخ تسود  میهاربا  ،و  ادخ ةداتسرف  دّمحم  ، ادخ هب  ،و  ادخ مان  هب  ، تسا یگشیمه  شا  ینابرهم  رایـسب و  شتمحر  هک  ادخ  مان  هب 
.تساناوت يزیچ  ره  رب  وا  ،و  شا هزاجا  هب  دریگ  یم  مارآ  وا  يارب  تسا  زور  بش و  رد  هچنآ  هکنآ  قح  هب  ،و  وش مارآ 

: دنک شنوسفا  هبترم  تفه  نآ  بناج  زا  دراذب و  دراد  درد  هک  ینادند  رب  ینهآ  ای  یبوچ  : هدش دراو  زین  و 

هب مدرم  نیب  رد  هک  تسا  نادند  صاخ  برکیم  روظنم  ] یمرک ، اتفگش ، تسا یگشیمه  شا  ینابرهم  رایسب و  شتمحر  هک  ادخ  مان  هب 
،و دروخ یم  ار  نآ  ناوختسا  ، دشاب یم  ناهد  رد  [ هدروخ مرک  دنیوگ  یم  ار  هدش  هایس  هدیـسوپ و  نادند  ،و  هدش روهـشم  نادند  مرک 
ار ادـخ  شیاتـس  ،و  تسین ادـخ  زج  يدوـبعم  تـسا ، هدـننک  تیاـفک  هدنهدافـش و  ادـخ  ، ما هدـننک  نوـسفا  نـم  ، دزیر یم  ورف  نوـخ 

.دناوخب هبترم  تفه  ار  اعد  نیا  دش  هتفگ  اعد  يادتبا  هک  روط  نامه.دناوخب  نولقعت  مکّلعل  ات.نایناهج  راگدرورپ 

[ هنیس درد  يارب  ]

هدومرف یلاعت  قح  اریز  ، نک افـش  بلط  نآرق  هب  : هدش تیاور  زین  ،و  هدـش دراو  َنُولِقْعَت  ْمُکَّلََعل  ات  ًاسْفَن  ُْمْتلَتَق  ْذِإ  ۀـیآ َو  : هنیـس درد  يارب 
ِروُدُّصلا ِیف  ا�ِمل  ٌءا�فِش  تسا :

[ هفرس يارب  ]

ذخأم هب  دـهاوخ  هکره  ، تسا ینالوط  ییاعد  هک  يدامع  یتقث و  تنا  یئاجر و  تنا  ّمهّللا  : هدـش دراو  يا  هعماج  ياـعد  : هفرـس يارب 
.دنک هعجارم  راونألا  راحب  ياعد  باتک  ینعی  نآ 

[ مکش درد  يارب  ]

هراشا

ةروس هب  هبترم  تفه  ار  نآ  ،و  دماشایب مرگ  بآ  هب  لسع  تبرـش  : هدش تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  : مکـش درد  يارب 
: دیوگب دماشایب و  مرگ  بآ  : هدش تیاور  مالّسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  زین  ،و  دیامن ذیوعت  باتکلا  هحتاف 

يا ناهاشداپ ، هاشداپ  يا  ، ناگدیتسرپ ةدـیتسرپ  يا  ، ناگدـنرورپ راگدرورپ  يا  ، نابرهم يا  ، هدنـشخب يا  ، ادـخ يا  ، ادـخ يا  ، ادـخ يا 
یم ور  ریز و  وت  تردق  تسد  رد  ماوت ، ةدنب  ود  دنزرف  ،و  ماوت هدنب  نم  ، هد افـش  تیافـش  هب  ، يرامیب درد و  ره  زا  ارم  ، نارورـس رورس 

.موش

[ نآ ریغ  مکش و  درد  يارب  زین  ]

: دیوگب هبترم  تفه  دراذگب و  نآ  رب  تسد  نآ  ریغ  مکش و  درد  يارب  زین  و 
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هّللا مسب  : دیوگب هبترم  هس  دراذگب و  درد  عضوم  رب  ار  تسار  تسد  مبای و  یم  هچنآ  ّرش  زا  مرب  یم  هانپ  دنوادخ  لالج  تّزع و  هب 

[ جنلوق يارب  ]

مرب یم  هانپ  : دسیونب اهنآ  ریز  و  دراگنب ، ار  « ذوعا لق  » ود و  «، دیحوت »و« دمح » ياه هروس  ( يزلف ۀحفـص  ) یفتک ای  یحول  رب  : جـنلوق يارب 
ّرـش زا  ،و  درد نیا  ّرـش  زا  ، دنزن زاب  رـس  نآ  زا  يزیچ  هک  ، شتردـق هب  ،و  دوشن دـصق  يدـب  هب  هک  شتّزع  هب  ،و  گرزب يادـخ  هولج  هب 

باوخ ماگنه  هب  زین  ،و  تساتشان هک  یتقو  رد  ،و  دیوشب ناراب  بآ  هب  ار  نآ  سپس  مبای  یم  نآ  زا  هچنآ  ّرـش  زا  ،و  تسا نآ  رد  هچنآ 
.تسا دنمدوس  كرابم و  هّللا  ءاش  نا  ، دماشایب

[ جنلوق مکش و  درد  يارب  ]

تیاکـش هـلآ  هـیلع و  هـّللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  تمدـخ  ، شردارب مکـش  درد  زا  یــصخش  : هدـش تـیاور  : جـنلوق مکــش و  درد  يارب 
: دومرف ترضح  ، درک

مدناشون وا  هب  ار  تبرـش  نآ  : تفگ دـمآ و  ترـضح  تمدـخ  زور  نآ  يادرف  ، دـماشایب مرگ  بآ  اب  لسع  زا  یتبرـش  وگب  تردارب  هب 
ةروس هبترم  تفه  ار  نآ  ،و  هدـب لـسع  تبرـش  وا  هب  ورب و  [. تفگ غورد  تردارب  مکـش  ،و  تفگ تسار  ادـخ  :] دومرف ، دربن يا  هدـیاف 
نیمه هب  ، تسا قفانم  درم  نیا  ردارب  هک  یتسرد  هب  :» دومرف مالّسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هب  ترـضح  ، تفر درم  نآ  یتقو  ، نک ذیوعت  دمح 

نآ ملع  هب  هدش  دای  درم  قافن  دروم  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ربمایپ  نایب  هک  تسا  نشور  هتبلا  «] دهد یمن  دوس  وا  هب  تبرش  نآ  لیلد 
[ .درک یسک  قافن  هب  مکح  ذیوعت  نیا  ریثأت  مدع  دانتسا  هب  هشیمه  ناوت  یمن  ،و  دوش یم  طوبرم  ترضح 

[ لولاث يارب  ]

وج ۀـناد  تفه  هچخیم  ره  يارب  : هدـش دراو  يرامیب  نیا  يارب  ، دوش یم  ادـیپ  تسد  رد  بلغا  هک  تسا  يا  هچخیم  نآ  :و  لولاـث يارب 
: هبترم تفه  زین  ار و  اّثبنم  ءابه  ات  هعقاو  ةروس  لوا  زا  : ناوخب وج  ۀناد  ره  رب  ،و  ریگب

راومه هدرتسگ و  ینابایب  ار  اهنآ  ،و  لماک یندیبوک  مهرد  ، دبوک یم  مهرد  مراگدرورپ  ار  اهنآ  وگب  ، دنـسرپ یم  اههوک  ةرابرد  وت  زا 
یگنـس اب  ،و  دـنبب يا  هنهک  رد  ار  اهنآ  ،و  لامب هچخیم  هب  ار  وج  ياه  هناد  کی  کـی  هاـگنآ  ینیبن  فارحنا  یجک و  نآ  رد  دـنادرگ ،
نینچمه و.دریگب  ماجنا  تسا  ناهنپ  هام  هک  یماگنه  ، هام رخآ  رد  لمع  نیا  تسا  هتسیاش  : دنا هتفگ  یـضعب  ، زادنیب ياچ  رد  ،و  هد رارق 

: هدش لقن 
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رد ار  نآ  ،و  دـناوخب رـشح  ةروس  رخآ  ات  ار  نارقلا  اذـه  اـنلزنا  ول  هبترم  هس  نآ  رب  ،و  دـلامب هچخیم  هب  ار  یکمن  هعطق  هچخیم  ةدـنراد 
ار هچخیم  هرون  ندـیلام  : هدـمآ « نئازخ » باتک رد  ،و  دـش دـهاوخ  فرطرب  یلاعت  هّللا  ءاـش  نا  هک  درذـگب  باتـش  هب  ،و  دزادـنیب يرونت 

.درک دهاوخ  فرطرب 

[ ندب ياه  مرو  يارب  ]

نارقلا اذه  انلزنا  ول  : ناوخب مرو  رب  نآ  زا  دعب  زامن و  زا  شیپ  ، يریگب وضو  بجاو  زامن  يارب  نوچ  : هدش تیاور  : ندـب ياه  مرو  يارب 
.دش دهاوخ  مارآ  مرو  یلاعت  هّللا  ءاش  نا  هک  ، نک ّربدت  نآ  ندناوخ  ماگنه  رد  ،و  رشح ةروس  رخآ  ات  لبج  یلع 

[ نانز نامیاز  يراوشد  عفر  يارب  ]

هک يزور  ناشیا  ، تسا یگـشیمه  شا  ینابرهم  رایـسب و  شتمحر  هک  ادخ  مان  هب  : دسیونب یتسوپ  رب  : نانز نامیاز  يراوشد  عفر  يارب 
رـس هب  ، دننیبب ار  تمایق  هک  يزور  ناشیا  ایوگ  ، زور زا  یتعاس  رگم  دنا  هدربن  رـس  هب  ایوگ  ، دـننیبب دوب  هدـش  هداد  هدـعو  نانآ  هب  هچنآ 
نم زا  ، ما هدرک  رذـن  دازآ  مراد  نورد  رد  هچنآ  تیارب  اراـگدرورپ  : تفگ نارمع  رـسمه  هک  هاـگنآ  ، يزور اـی  یبـش  رگم  دـنا  هدربـن 

تیاور زین  و.دـنک  زاب  دـمآ  اـیند  هب  شدـنزرف  یتقو  ،و  ددـنبب وا  تسار  نار  رب  ار  نآ  سپـس.ییاناد  اونـش و  وت  هک  یتسرد  هب  ریذـپب ،
ار امـش  ادخ  دنک  دنلب  ار  ادص  هیآ  نیا  هب  سپ  ، ار هزات  يامرخ  دروآ  امرخ  تخرد  ۀنت  رانک  ات  ار  وا  نامیاز  درد  : دناوخب نآ  رب  : هدـش

رکـش هکنآ  يارب  ، داد رارق  اهلد  اهمـشچ و  شوگ و  امـش  يارب  ،و  دـیتسناد یمن  يزیچ  هک  یلاح  رد  دروآ  نوریب  ناتناردام  مکـش  زا 
تدالو ندش  ناسآ  يارب  : هدش تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  زین  ور و  هداشگ  يا  يآ  نوریب  ادخ  نذا  هب  نینچ  نیا  دینک و 

: دسیونب يذغاک  ای  یتسوپ  رب 

رتـخد نـالف  هـب  ، نـک مـحر  ، ناـهج ود  ره  ناـبرهم  ،و  ترخآ اـیند و  ةدنــشخب  ،و  مـغ ةدـننک  فرطرب  ،و  هودـنا ةدـنیاشگ  يا  ایادـخ 
ار شمغ  ،و  ییاشگب نآ  هب  ار  شتنحم  ، ینک زاین  یب  تناگدنب  ۀمه  تمحر  زا  ار  وا  هک  یتمحر  ، نالف
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ار يادـخ  شیاتـس  : دـش هتفگ  ،و  دـشن متـس  ناشیا  هب  ،و  دـش مکح  قح  هب  ناشیا  نایم  ،و  ییامرف ناسآ  ار  شنامیاز  ،و  ییامن فرطرب 
.نایناهج راگدرورپ 

[ هتسب راک  شیاشگ  يارب  ]

ياه هناشن  زا  : دنسیونب ار  تایآ  نیا  زین  هّللا و  رـصن  ءاج  اذا  ةروس  زین  امیقتـسم و  انحتف ت  ّانا  ةروس  يادتبا  : هتـسب راک  شیاشگ  يارب 
نیا رد  داهن  ، تمحر یتسود و  امـش  نیب  رد  و  دیبای ، شمارآ  اهنآ  اب  ات  ، داد رارق  ینارـسمه  ناتدوخ  زا  امـش  يارب  هک  ، تسا نیا  ادخ 
اعطق دیدش  شدراو  هک  نیمه  ، رهـش ةزاورد  زا  دیوش  دراو  نانیا  رب  سپـس.دننک  یم  هشیدـنا  هک  یناسک  يارب  تسا  ییاه  هناشن  ، راک

هک يرما  رب  بآ  تسویپ  مه  هب  سپ  ، میتفاکـش اه  همـشچ  نیمز  رد  ،و  میدوشگ هدنزیر  ورف  بآ  هب  ار  نامـسآ  ياهرد  ، دیزوریپ امش 
یضعب میورذگاو  ،و  دنمهفب ار  مراتفگ  ات  ، اشگب منابز  زا  هرگ  ،و  امن ناسآ  ار  مراک  ،و  نک زاب  ار  ما  هنیـس  اراگدرورپ  ، دوب هدش  رّدقم 
یندرک عمج  میدرک  ناشعمج  سپ  ، روص رد  دـش  هدـیمد  ،و  رگید یـضعب  نایب  رد  دـننز  جوم  هک  یلاـحرد  زور  نآ  رد  ار  ناـشیا  زا 

نارگ وا  رب  دـمآ  ناـتدوخ  سنج  زا  يربماـیپ  امـش  يارب  هـنیآره  ، نـالف رتـخد  زا  ، ار نـالف  رـسپ  نـالف  مدوـشگ  نـینچ  نـیا  ، روـخرد
سپ دندنادرگرب  ور  رگا  ، تسا نابرهم  زرورهم و  نانمؤم  هب  صیرح و  امش  تیاده  هب  تدشب  ، دزادنا تّقـشم  هب  ار  امـش  هچنآ  ، تسا

وا هارمه  ار  هتـشون  نیا  سپـس.تسا  گرزب  شرع  راگدرورپ  ،و و  مدرک لّکوت  وا  رب  ، تسین وا  زج  يدوبعم  ، تسا سب  ارم  ادـخ  : وگب
فاّحـص قاحـسا  میلعت  : هدـش لقن  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  زا  ییاعد  هّمئـألا  بلط  رد  نینچمه.دـنزیوایب  وا  رب  ، هدرک

.میدرک رظن  فرص  شرکذ  زا  دوب  ینالوط  نوچ  ، دومرف

[ بت نامرد  ياعد  ]

: دناوخب ، دومرف میلعت  مالّسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  ار  اعد  نیا  - 1 بت : نامرد  ياعد 

بت يا.مرب  یم  هانپ  وت  هب  شتآ  ناروف  زا  ،و  نک محر  مکیراب  ناوختسا  ،و  مکزان تسوپ  رب  ایادخ 
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ادـخ اـب  درب  یم  ناـمگ  هک  یـسک  هب  و  شوجم ، ناـهد  زا  ،و  شونم ار  نوخ  ،و  روخم ار  تشوگ  سپ  يا  هدروآ  ادـخ  هب  ناـمیا  رگا 
درادن و یکیرـش  تسا و  هناگی  ، تسین ادـخ  زج  يدوبعم  هکنیا  مهد  یم  یهاوگ  نم  هک  یتسرد  هب  ، وش لقتنم  تسه  يرگید  دوبعم 

اهیلع همطاف  ترضح  زا  ناملس  هک  ، رون ياعد  ندناوخ  هب  ، بش حبـص و  رد  .تسوا 2 - ةداتـسرف  هدنب و  دّمحم  هک  مهد  یم  یهاوگ 
یم هجلاـعم  درـس  بآ  هب  ار  بت  مالّـسلا  مهیلع  همئا  : هدـش تـیاور  .هدمآ 3 - « حـیتافم » رد اعد  نیا  ، دـنک تبظاوم  هدرک  لقن  مالّـسلا 
هدش هدید  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  كرابم  ّطخ  هب  .دنتـشاذگ 4 - یم  ندب  رب  ،و  دنداد یم  تبوطر  ار  يا  هماج  هتـسویپ  ، دـندرک

یگـشیمه شا  یناـبرهم  رایـسب و  شتمحر  هک  ادـخ  ماـن  هب  : لوا هـعطق  : دوـش هتـشون  ذـغاک  هـعطق  هـس  رب  بـیترت  نـیا  هـب  بـت  يارب 
راکمتس موق  زا  ، سرتن ، تسا یگشیمه  شا  ینابرهم  رایـسب و  شتمحر  هک  ادخ  مان  هب  : مود رب  رترب و  ییوت  هک  یتاسر  هب  ، سرتن ، تسا

: موس رب  و.یتفای  ییاهر 

راگدرورپ ادخ  تسا  هّزنم  نامرف  شنیرفآ و  تسوا  يارب  دیشاب  هاگآ  ، تسا یگشیمه  شا  ینابرهم  رایـسب و  شتمحر  هک  ادخ  مان  هب 
.نایناهج

.یلاعت 5- هّللا  ءاـش  نا  ، دـش دـهاوخ  بوخ  هک  دـعلبب  یکی  يزور  ، زور هس  رد  ار  نآ  ،و  دـناوخب دـیحوت  هبترم  هس  عطق  ره  رب  هاـگنآ 
هّللا ءاش  نا  ، دناوخب دمح  ةروس  هبترم  تفه  ،و  دیوگب هماقا  ناذا و  ،و  دنک نهاریپ  رد  ار  رس  دیاشگب و  ار  شیوخ  نهاریپ  ياه  همگد 

هب مهاوخ  یم  وت  زا  ایادـخ  : دزیزوایب راد  بت  رب  یتسوپ و  رب  ار  اـعد  نیا  : هدـش تیاور  مالّـسلا  مهیلع  همئا  زا  .دش 6 - دهاوخ  بوخ 
رـسپ نالف  رب  و  یتسرف ، دورد  دّـمحم  نادـناخ  دّـمحم و  رب  هکنیا  ، هدرک هطاـحا  نآ  هب  تشناد  هچنآ  تتنطلـس و  تتردـق و  تتّزع و 

يا ور  نوریب  ، نک محر  شتآ  ناروـف  زا  ، شکیراـب ناوختـسا  ،و  شکزاـن تسوـپ  رب  ،و  ینکن هریچ  يدـب  هب  هـچنآ  زا  ار  يزیچ  ، نـالف
هک نوخ  ةدنشون  تشوگ و  ةدنروخ  يا  ، بت
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،و کمم نوخ  و  روخم ، تشوگ  نالف  رـسپ  نالف  زا  ، یـشاب هدروآ  نامیا  مظعا  يادـخ  هب  رگا  ، تسا خزود  زا  تا  يدرـس  ترارح و 
یسک هب  شنوخ  شتشوگ و  ،و  شتسوپ شیوم و  زا  ،و  رواین ناجیه  هب  يدردرس  وا  رب  ،و  ناروشم یمغ  وا  رب  ،و  نکم رغال  ناوختـسا 

زا دعب  دنزاس و  شکیرـش  هچنآ  زا  تسا  رترب  هّزنم و  ، تسین وا  زج  يدوبعم  وش ، لقتنم  تسه  يرگید  دوبعم  ادخ  اب  هدرک  نامگ  هک 
راد بت  تسار  يوزاـب  هب  ،و  دـسیونب بت  يارب  .دـسیونب 7 - ار  ادـخ  نانمـشد  زا  یکی  ای  ، باتک لها  زا  رفن  کی  مسا  نوکرـشی  اّمع 
ادخ مان  هب  ، هروس رخآ  ات...نایناهج  راگدرورپ  ار  ادخ  شیاتس  تسا  یگـشیمه  شا  ینابرهم  رایـسب و  شتمحر  هک  ادخ  مان  هب.ددنبب 

،و دروآ دیدپ  دیرفآ و  هچنآ  ّرـش  زا  راکدـب  راکوکین و  درذـگ  یمن  اهنآ  زا  هک  ادـخ ، لماک  تاملک  ۀـمه  هب  مرب  یم  هانپ  ، ادـخ هب  و 
برع و ناراکدب  ّرـش  زا  ،و  زور بش و  ياهدمآ  شیپ  ّرـش  زا  ،و  مخز مشچ  شیدـنادب و  ره  هدـنزگ و  هدـنزخ و  ّرـش  زا  ،و  درک قلخ 

راـهم هک  ، يا هدـنبنج  ره  ّرـش  زا  و  يرتـش ، بحاـص  ره  ّرـش  زا  ،و  شماد ناطیـش و  ّرـش  زا  ،و  سنا ّنـج و  ناراکدـب  ّرـش  زا  و  مـجع ،
زاـب وـت  يوـس  هب  و  میدوـمن ، لّـکوت  وـت  رب  اراـگدرورپ  ، تسا راوتـسا  هار  رب  مراـگدرورپ  هک  یتـسرد  هب  ، تسوا تسد  هـب  شراـیتخا 

زا ار  ناـشیا  سپ  دـندرک ، دـصق  گـنرین  هـب  ار  وا  ، شاـب مالـس  درـس و  مـیهاربا  رب  شتآ  يا  ، تسوـت يوـس  هـب  تشگزاـب  ،و  میدـمآ
تساوخزاب ام  زا  میدومن  اطخ  ای  ، میدرک شومارف  رگا  اراگدرورپ  ، وش دنزگ  یب  درس و  نالف  دنزرف  نالف  رب  ، میداد رارق  نیرتراکنایز 

، امن لّکوت  دریم  یمن  هک  يا  هدنز  رب  ،و  ریگ لیکو  ار  وا  سپ  ، تسین وا  زج  يدوبعم  ، تسا سب  ارم  ادخ  هرقب  ةروس  رخآ  ات...نکم 
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کیرـش یب  هناگی و  تسین  ادخ  زج  يدوبعم  ، تسا سب  ندوب  انیب  ندوب و  هاگآ  رد  ناهانگ  هب  وا  ،و  شـشیاتس اب  ار  وا  نک  حـیبست  و 
هب زج  ییورین  ، دش تساوخ  ادخ  هچنآ  ، داد يرارف  ار  رفک  ياههورگ  ییاهنت  هب  ،و  درک يرای  ار  شا  هدنب  ، دوب تسار  شا  هدعو  ، تسا
ادخ بزح  انامه  ، تسا زیزع  دـنمورین و  ادـخ  هک  یتسرد  هب  ، منالوسر نم و  دـش  مهاوخ  زوریپ  هنیآره  هک  تشون  ادـخ  ، تسین ادـخ 
هناد هس  رب  .شا 8 - هزیکاپ  كاپ و  نادناخ  دّمحم و  رب  ادخ  دورد  ،و  هدش تیاده  راوتـسا  هار  هب  دنز  گنچ  ادخ  هب  هکنآ  دـنزوریپ ،

: لوا ۀناد  رب  ، دروخب اتشان  حبص  زور  هس  ات  ار  هعطق  ره  ،و  دسیونب رکش 

ادخ ناذا  هب  مدرک  مارآ  موس  رب  ادخ و  نذا  هب  مدرک  مکحم  : مود رب  ادخ و  نذا  هب  متسب 

[ ریحز ياعد  ]

یمن مارآ  هک  تسا  يریحز  ارم  : تفگ درک و  تیاکـش  مالّـسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  هب  یـصخش  : هدـش تیاور  ریحز (1): ياعد 
یـشیاتس نآ  رد  نم  يارب  ، تسوت يوـس  زا  دوـب  ریخ  هچنآ  ایادـخ  وـگب : يدـش  غراـف  بش  زاـمن  زا  هاـگره  : دوـمرف ترـضح  دریگ ،

رد ارم  هچنآ  رب  هک  نیا  زا  مروآ  یم  هانپ  وت  هب  ایادخ  ، تسین يرذع  نآ  رد  ارم  ، یتشاد رذحرب  نآ  زا  ارم  وت  ، مدرک دـب  هچنآ  ،و  تسین
.مدرگ نمیا  تسین  میارب  يرذع  نآ  رد  هچنآ  زا  ای  ، منک هیکت  تسین  یشیاتس  نآ 

[ مکش ةرقرق  ياعد  ]

یم ایح  نم  ،و  دنک یم  ادص  هتسویپ  نم  مکش  هک  ، درک تیاکش  ترـضح  نآ  هب  یـصخش  : هدش تیاور  زین  مکش (2):و  ةرقرق  ياعد 
اعد نـم  يافـش  يارب  ، دنونــش یم  ارم  مکــش  يادـص  مدرم  دـیآ و  یم  نوریب  ادـص  ممکــش  زا  اریز  ، میوـگب نخــس  مدرم  اـب  مـنک 

: دومرف ترضح  ، دینک

زین و.تشذگ  لبق  روطـس  رد  هچنآ  رخآ  ات.هیف  یل  دـمح  کنم ال  وهف  ریخ  نم  تلمع  ام  ّمهّللا  : وگب يدـش  غراف  بش  زامن  زا  هاگره 
.دنروخب لسع  اب  هناد  هایس  مکش  ياهادص  يارب  : هدش تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا 
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[ صرب ياعد  ]

قداص ترـضح  هب  ار  نآ  ، دوب هدش  ضراع  يدیپس  نم  ناگدید  نیب  ام  : هدش تیاور  سنوی  زا  ، تسا مادنا  یـسیپ  نآ  :و  صرب ياعد 
: وگب ناوخب و  زامن  تعکر  ود  ،و  ریگب وضو  : دومرف ، مدرک تیاکش  مالّسلا  هیلع 

ایند و ّرـش  زا  ارم  ،و  نک اطع  نم  هب  ار  ترخآ  ایند و  ریخ  ، تاریخ شخباطع  يا  ، اهاعد ياونـش  يا  ، نابرهم يا  ، هدنـشخب يا  ، ادـخ يا 
.تسا هتخاس  نیگمغ  هدروآ و  مشخ  هب  ارم  يرامیب  نیا  انامه  ، نک رود  نم  زا  مبایب  یتحاران  زا  هچنآ  ،و  راد هاگن  ترخآ 

.دمحلا هل  درک و  لیاز  نم  زا  ار  یسیپ  نآ  یلاعت  قح  ، مداد ماجنا  دوب  هدومرف  ترضح  هچنآ  : تفگ سنوی 

بش زامن  لوغشم  ریگب و  وضو  زیخرب و  نآ  لوا  رد  ، دوش بش  رخآ  ثلث  نوچ  : دومرف يو  هب  ترضح  : هدمآ یعاّدلا  هّدع  تایاور  رد 
دورد ، تاریخ ةدنـشخب  يا  اهاعد ، ياونـش  يا  ، ناـبرهم يا  ، هدنـشخب يا  ، گرزب يا  ، ـالاو يا  : وگب لوا  تعکر  رخآ  ةدجـس  رد  ،و  وش

زا ار  ترخآ  ایند و  ّرـش  ،و  ینآ ۀتـسیاش  وت  هک  نانچ  نآ  نک  اطع  نم  هب  ار  ترخآ  ایند و  ریخ  ،و  دّمحم نادـناخ  دّـمحم و  رب  تسرف 
اعد رد  و.تسا  هدومن  نیگهودنا  ،و  هدروآ مشخ  هب  ارم  هک  نک ، فرطرب  نم  زا  ار  درد  نیا  ،و  ینآ لها  وت  هک  نانچ  نآ  نادرگب  نم 

فرطرب يارب  زین  و.مدـش  بوخ  هک  مدوب  هدیـسرن  هفوک  هب  زونه  ، مدروآ اـجب  دوب  هدوـمرف  هچنآ  : تفگ سنوـی.نک  هغلاـبم  رارـصا و 
هدش دراو  مه  ریـساوب  ۀجلاعم  يارب  هک  نانچ  تسا ، دراو  نآ  ندروخ  نتـسش و  یماج و  رد  لسع  اب  سی  ةروس  نتـشون  ، صرب ندش 

ندرک و طولخم  هرون  اب  ار  انح  زین  و  هدش ، دراو  یسیپ  نامرد  يارب  ناراب  بآ  اب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح  تبرت  زین  و.تسا 
.هدش تیاور  ندیلام  نآ  يور 

[ ءابوق لمد و  يرگ و  يرامیب  يارب  ]

نآ رب  : هدـش تیاور  ( .دـنیوگ زین  « داد » ار نآ  هک  رایـسب  شراخ  ای  ، ندـب رد  تسا  یـششوج  نآ  و  :) ءابوق لمد و  يرگ و  يرامیب  يارب 
: دنزیوایب وا  هب  هتشون  ار  نآ  زین  دنناوخب و 

هدنک نیمز  يور  زا  هک  ، تسا دیلپ  تخرد  دننامه  دیلپ  نخس  لثم  ،و  تسا یگـشیمه  شا  ینابرهم  رایـسب و  شتمحر  هک  ادخ  مان  هب 
، هدش
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گرزب ادخ  ، میدروآ نوریب  نآ  زا  رگید  راب  ،و  مینادرگزاب نآ  هب  ،و  میدیرفآ كاخ  زا  ار  امش  [26، میهاربا ] ....تسین يرارق  نآ  يارب 
.تساناوت زیچ  ره  رب  ادخ  ،و  يرادن اقب  وت  ،و  تسا یقاب  ادخ  ، یتسین گرزب  وت  ،و  تسا رت 

[[ یلسانت تلآ  ] تروع درد  يارب  ]

هک دوب  هدرک  نایرع  ار  دوخ  تروع  ییاـج  رد  مالّـسلا  مهیلع  همئا  باحـصا  زا  یکی  : هدـش تیاور  [: یلـسانت تلآ  ] تروع درد  يارب 
وا هب  ار  اعد  نیا  ترـضح  ، درک تیاکـش  مالّـسلا  هیلع  مشـش  ماما  تمدخ  ، دوب هدش  التبم  نآ  هب  هک  دوب  يدرد  شتّلع  دوبن ، هتـسیاش 

: دومرف تخومآ و 

،و دـندرک میلـست  ادـخ  يارب  ار  دوخ  ةرهچ  هک  نانآ  يرآ  ، ادـخ هب  ،و  ادـخ مان  هب  : وگب هبترم  هس  راذـگب و  نآ  رب  ار  دوخ  پچ  تسد 
هب ار  میور  نم  ایادـخ  ، دـنوش یمن  نیگمغ  ،و  تسین نانیا  رب  یـسرت  ، ناشراگدرورپ دزن  ناشـشاداپ  تساـهنآ  يارب  سپ  دـنراکوکین 

.تفای یهاوخ  تیفاع  یلاعت  هّللا  ءاش  نا  هک  وت  هب  زج  تسین  وت  وا  یتاجن  هانپ و  ، مدراذگاو وت  هب  ار  مراک  ،و  مدرک میلست  تیوس 

[ وناز درد  يارب  ]

هیلع نیـسح  ماما  دزن  نم  : هدرک تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  زا  یفعج  رباـج  : هدـش لـقن  ( هّمئـألا ّبط  ) باـتک زا  : وناز درد  يارب 
هب نم  هّللا  لوسر  نباـب  : درک ضرع  دـمآ و  باـنج  نآ  تمدـخ  دوب  هّیما  ینب  زا  هک  ترـضح  نآ  نایعیـش  زا  يدرم  هک  مدوب  مالّـسلا 

تشاد هضرع  ؟ یلفاغ مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  ياعد  زا  ارچ  : دومرف ترـضح  ، مسرب امـش  تمدخ  مناوت  یمن  ، مراد هک  ییاپ  درد  رطاخ 
سپ ، دروآ ياجب  دوب  هدومرف  ترـضح  نآ  هچنآ  سپ  ًامیِکَح  ًازیِزَع  ّللا 

�
ُه َنا�ک  ات َو  ًانِیبُم  ًاْحتَف  ََکل  ا�نْحَتَف  ّنِإ 

ـ�
ا دومرف : تسیچ ؟ اـعد  نآ 

: وگب يدرازگ  زامن  نوچ  : هدش دراو  وناز  درد  يارب  زین  و.درکن  ساسحا  ار  اپ  درد  نآ  زا 

هتـساوخ ینابرهم  وا  زا  هک  یـسک  نیرت  نابرهم  يا  ، دـش تساوخرد  هک  یـسک  نیرتهب  يا  ، يدرک اـطع  هک  یـسک  نیرتدـنمدوج  يا 
نیا هبترم  تفه  هک  تسا  هدش  دراو  اهقاس  درد  يارب  زین  هد و  تیفاع  ارم  درد  نیا  زا  و  نک ، محر  ما  هراچ  یمک  ما و  یناوتان  هب  ، دش

زج زگره  ،و  تسین يا  هدننکاج  هباج  ار  وا  نانخس  ، نک توالت  هدش  یحو  وت  هب  تراگدرورپ  باتک  زا  هچنآ  : دنناوخب ار  هفیرش  هیآ 
.یباین یهانپ  وا 
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[ مشچ درد  يارب  ]

: دناوخب برغم  زامن  حبص و  زامن  زا  سپ  هک  تسا  هدش  دراو  يرایسب  تایاور  : مشچ درد  يارب 

ینـشور یهد  رارق  ،و  یتسرف دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  هکنیا  ، وت رب  دّمحم  نادـناخ  دّـمحم و  قح  هب  مهاوخ  یم  وت  زا  ایادـخ 
يارب هیمه  ساپس  ،و  ما يزور  رد  تعسو  ،و  مدوجو رد  تمالس  ،و  ملمع رد  صالخا  ،و  مبلق رد  نیقی  ،و  منید رد  ییانیب  ،و  ممـشچ رد 

.يراد ما  هدنز  ات  ، تسوت

یتخـس درد  مشچ  هب  میدـید  ار  ترـضح  نآ  ، میدـش دراو  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  رب  : هدرک تیاور  نایبظ  نب  سنوی  زا  یطنزب 
يدرد مشچ  ، میدیـسر ترـضح  تمدـخ  هـک  رگید  زور  ، میدـش كاـنمغ  باـنج  نآ  رطاـخ  هـب  اـم  هـک  يا  هزادـنا  هـب  هدـش ، راـچد 

: میتشاد هضرع  ، تشادن

هب : دومرف ؟ دوب هچ  : میتفگ ، دوب تاجلاعم  هلمج  زا  هک  يزیچ  هب  يرآ  : دومرف ؟ دیدومرف هجلاعم  يزیچ  هب  ار  دوخ  نامشچ  میوش  تیادف 
تردق هب  ، مرب یم  هانپ  ،و  ادـخ تّوق  هب  مرب  یم  هانپ  ،و  ادـخ تّزع  هب  مرب  یم  هانپ  : تسا نیا  اعد  نآ  ،و  میتشون ار  اعد  نآ  ام  رپ  ییاعد 

یم هانپ  ،و  ادخ لامج  هب  مرب  یم  هانپ  ،و  ادخ لالج  هب  مرب  یم  هانپ  ،و  ادـخ تمظع  هب  مرب  یم  هانپ  ،و  ادـخ رون  هب  مرب  یم  هانپ  ،و  ادـخ
: دومرف ؟ تسیچ « هّللا عمج  » ادخ لوسر  دنزرف  يا  : میتفگ.ادخ عمج  هب  مرب  یم  هانپ  ،و  ادخ ییابیز  هب  مرب 

ناماما و هب  مرب  یم  هانپ  ،و  ادخ لوسر  هب  مرب  یم  هانپ  ،و  ادخ شزرمآ  هب  مرب  یم  هانپ  ،و  ادخ تشذـگ  هب  مرب  یم  هانپ  ،و  ادـخ ۀـمه  هب 
يارب مه  و.ناعیطم  راگدرورپ  يا  ایادـخ  ، مبای یم  هک  یهودـنا  ّرـش  زا  ، یهاوخ یم  هچنآ  رب  : تفگ هاگنآ.درب  مان  ار  ناشیا  کی  کی 

دـهن و مشچ  رب  تسد  نآ  زا  شیپ  رگا  و  دریگب ، لد  رد  ار  نآ  ندـش  بوـخ  ،و  دـناوخب « ّیـسرکلا هیآ  » نآ رب  : هدـش دراو  مـشچ  درد 
ددرگن شوماخ  هک  ییادخ  رون  هب  ار  ممشچ  رون  مهد  یم  هانپ  : دیوگب
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و دسیونب ، یماج  رد  رّرکم  ار  رون  ۀیآ  : هدش دراو  يروک  بش  ،و  مشچ فعـض  يارب  و.تسا  دنمدوس  ییانیب  فعـض  يارب  : هدش دراو 
تاحفص يور  زا  ار  نآرق  هک  ره  : هدش تیاور  زین  و.دشکب  دوخ  مشچ  هب  لیم  اب  نآ  زا  ،و  دهد رارق  هشیش  رد  ار  نآ  ،و  دیوشب بآ  اب 

: دیوگب زور  ره  هکره  : هدش تیاور  زین  و.درب  هرهب  دوخ  مشچ  زا  ، دناوخب نآرق 

، اـضعا ياـهدرد  همه  مشچ و  درد  يارب  : هدومرف یمعفک  خیـش.دنامب  ملاـس  تاـفآ  زا  شناگدـید  میداد  رارق  اـنیب  اونـش و  ار  وا  سپ 
.تسا هدیسر  هبرجت  هب  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  هب  نتسج  لّسوت 

[ غامد نوخ  يارب  ]

.دزیرب شا  یناشیپ  رس و  رب  خی  بآ  : غامد نوخ  يارب 

[ رحس نالطب  ياعد  ]

، ادخ هب  ،و  ادخ مان  هب  : دشاب هتشاد  دوخ  هارمه  ،و  دسیونب وهآ  تسوپ  رب  : هدش تیاور  مالّـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  : رحـس نالطب  ياعد 
رحـس دـیدروآ  امـش  هچنآ  : تفگ یـسوم  ، ادـخ هب  رگم  تـسین  ییورین  شبنج و  ،و  ادـخ ماـن  هـب  ، تساوـخ ادـخ  هـچنآ  ، ادـخ ماـن  هـب 
دندوب هداد  ماجنا  نانآ  هچنآ  ،و  دش عقاو  قح  سپ  ، دنک یمن  حالـصا  ار  ناراکدـب  راک  ادـخ  ، دـنک یم  لطاب  ار  نآ  ادـخ  انامه  ، تسا

نیطایـش و عـفد  يارب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  زا  مه  و.دنتـشگزاب  يراوـخ  اـب  ،و  دـندش بوـلغم  اـجنآ  رد  ، تـشگ لـطاب 
رد ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  ، تسادخ امـش  راگدرورپ  هک  یتسرد  هب  : تسا هیآ  نیا  هک  دنناوخب  ار  هرخـس  ۀیآ  : هدـش دراو  نارگوداج 

ناگراتـس هام و  باـتفآ و  ،و  تعرـس هب  شدـیوج  یم  هک  ، زور هب  ار  بش  دـناشوپ  یم  ، دـش هریچ  شرع  هب  سپـس  ، دـیرفآ زور  شش 
اب دیناوخب  ار  ناتراگدرورپ  ، نایناهج راگدرورپ  ، ادـخ تسا ، كاپ  هّزنم و  ، نامرف شنیرفآ و  تسار  وا  دـینادب  ، دـنیوا نامرف  هب  رّخـسم 

دیما مـیب و  اـب  ار  وا  ،و  دــینکن داـسف  نآ  حالــصا  زا  سپ  نـیمز  رد  ،و  درادــن تـسود  ار  نازواــجتم  وا  هـک  اریز  ناــهن  رد  يراز و 
.تسا کیدزن  ناراکوکین  هب  ادخ  تمحر  انامه  ، دیناوخب
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.دناوخب َنیَِملا�ْعلا  ُّبَر  ّللا 
�

ُه َكَرا�بَت  ات  : هدمآ تایاور  زا  یضعب  رد  و 

ندیسوپ ات  ،و  هدش هدرامگ  يا  هتـشرف  ، دنفـسا تخرد  ۀناد  گرب و  زا  کی  ره  رب  : هدش لقن  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا 
هب نیارباـنب  ، تسا درد  داـتفه  يافـش  شا  هناد  رد  ،و  دـنک یم  فرطرب  ار  رحـس  مغ و  هخاـش  هشیر و  ،و  تساـهنآ هارمه  هناد  گرب و 

دمح و ياه  هروس  نآ  رب  ، دیبلط بآ  زا  یحدق  ، دید ار  یعورصم  : هدش لقن  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  زا.دینک  اوادم  ردنک  دنفـسا و 
شوـه هـب  اـت  دـنتخیر  شتروـص  رــس و  رب  بآ  نآ  زا  : دوـمرف رما  و.دـیمد  حدـق  رد  ،و  دــناوخ [ قـلف ساـن و  ياـه  هروـس   ] نیتذـّـعم

،و دزادنیب یگنـس  ّنج  رگا  : هدش تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا.تشگ  دـهاوخن  زاب  ادـبا  وت  يوس  هب  رگید  : دومرف ، دـمآ
: دیوگب دزادنیب و  هدمآ  اجنآ  زا  گنس  هک  ییاج  نامه  هب  و  دریگب ، ار  گنس  صخش  نآ 

تسین یتیاهن  ادخ  يارو  ، دناوخ ار  وا  هک  یسک  ياعد  دینش  دنوادخ  ،و  یفاک تسا و  سب  ارم  دنوادخ 

مالّسلا هیلع  قداص  ترضح  زا  ، تسا دنمدوس  هناخ  رد  هلاغزب  رتوبک و  سورخ و  غرم و  نتشاد  هاگن  ، ناینج ّرش  عفد  يارب  نینچمه  و 
: هدش تیاور 

: دناوخب دنلب  يادص  اب  ،و  دراذگب رس  رب  تسد  ، نآ كانلوه  ياهاج  نابایب و  رفس و  رد  ناّینج  ّرش  عفد  يارب 

.دندرگزاب وا  يوس  هب  ،و  رایتخا یب  رایتخا و  اب  ، تسا نیمز  اه و  نامسآ  رد  هکنآ  دش  میلست  وا  هب  ،و  دیئوج یم  ار  ادخ  نید  ریغ  ایآ 

.دنیوگب ناذا  دنلب  يادص  اب  ، كانلوه روآ و  تشحو  ياهاج  نایب و  رد  : هدش دراو  مه  و 

[ مخز مشچ  زا  تظافح  ياعد  ]

هراشا

دـسرتب نوچ  : هدـش تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  زین  ،و  دـنناوخب کَی 
�

ُدا ْنِإ  ۀـیآ َو  : هدـش دراو  : مخز مشچ  زا  تظافح  ياعد 
: دیوگب هبترم  هس  ، دراذگب رثا  ، وا رد  یسک  مشچ  ای  ، یسک رد  وا  مشچ 

یتقو ، تسارآ وکین  یلکش  هب  ار  دوخ  یـسک  هاگره  : هدش دراو  و.گرزب  يالاو  يادخ  هب  زج  تسین  ییورین  ، دش تساوخ  ادخ  هچنآ 
وا هب  یلاعت  هّللا  نذا  هب  يزیچ  ات  ، دـناوخب [ ساّنلا ّبرب  ذوعا  لق  قلفلا و  ّبرب  زوعا  لق  ياه  هروس  ینعی  ] ذوعا لق  ود  دور  یم  لزنم  زا 

: هدش دراو  مخز  مشچ  عفد  يارب  زین  و.دناسرن  نایز 

.دشکب یناشیپ  رب  تسد  ،و  دناوخب ار  ذوعا  لق  ود  دیحوت و  دمح و  ياه  هروس  ،و  درادرب تروص  ربارب  ار  اهتسد 
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[ مخز مشچ  زا  هانپ  ياعد  نینچمه  ]

ار نز  مشچ  مشچ  ، کشخ رت و  ،و  رات بش  کشخ و  گنس  ینادنز و  ناراب  راگدرورپ  يا  ایادخ  : مخز مشچ  زا  هانپ  ياعد  نینچمه 
هراـبود ار  هدــید  سپــس  ،؟ یفاکــش ینیب  یم  اـیآ  ، ار هدــید  نادرگزاـب  سپ  ، شا ییاراد  وـلگ و  رگج و  رد  ، نادرگزاـب شدوـخ  هـب 

،و هنیرید ناسحا  ،و  گرزب تنطلـس  بحاص  ایادـخ  : رگید یهانپ  ياعد.هدـنامرد  ناوتان و  ددرگ  یم  زاـب  تیوس  هب  هدـید.نادرگزاب 
ییاعد نیا  شخب  لماک  تمالس  ، سنا ياهمشچ  ّنج و  ياهسفن  زا  ار  نالف  ، باجتسم ياهاعد  ،و  لماک تاملک  ةدنراد  میرک ، هولج 

نیا اب  ار  دوخ  دالوا  اهنز و  : دومرف دوخ  باحصا  هب  ،و  دناوخ مالّسلا  امهیلع  نینسح  يارب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  تسا 
.دیهد هانپ  تاملک 

[ اهنآ ریغ  تاناویح و  يارب  مخز  مشچ  هانپ  ياعد  ]

يادـخ مان  هب  تسا ، یگـشیمه  شا  ینابرهم  رایـسب و  شتمحر  هک  ادـخ  مان  هب  اـهنآ : ریغ  تاـناویح و  يارب  مخز  مشچ  هاـنپ  ياـعد 
مشچ ود  دریگب  ، شیاپ هب  ات  رس  زا  ار ، نز  مشچ  مشچ  مدنادرگرب  ، تخـس گنـس  ،و  نازورف شتآ  ،و  ور شرت  ییور  شرت  رب  ، گرزب

نادرگزاب سپ  ، وا راوازس  دنیاشوخان  رد  ، قیقر شنوخ  كزان ، شتـسوپ  ، شناشیوخ هیاسمه و  رب  ،و  شهاگن ۀمه  اب  يا  هدنریگ  ار  وا 
ناوتان هتسخ و  ددرگ  یم  زاب  وت  يوس  هب  مشچ  نادرگزاب  هرابود  وا  مشچ  سپس  ؟ ینیب یم  یفاکش  ایآ  ، ار مشچ 

[ ناطیش ۀسوسو  عفد  يارب  ]

هل اصلخم  هلوسرب  هّللاب و  تنما  : دـیوگب نیاربانب  ، دـنک [ ییوج هانپ  ] هذاعتـسا یلاعت  يادـخ  هب  : هدـش تیاور  : ناطیـش ۀـسوسو  عفد  يارب 
هب دوش  یم  رود  نآ  ،و  یّنج ناطیش  : تسا مسق  ود  رب  ناطیش  : هدرک لقن  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  ترضح  زا  دیهش  خیـش  نیدلا و 

ترضح نآ  لآ  دّمحم و  رب  نداتسرف  تاولـص  هب  دوش  یم  رود  نآ  یـسنا و  ناطیـش  میظعلا و  یلعلا  هّللاب  ّالا  هّوق  لوح و ال  :ال  نتفگ
،و تشذگ سفن  ثیدح  زامن  اهزامن  باب  رد  : دیوگ ّفلؤم.مالّسلا  مهیلع 
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.دینک هعجارم  اجنآ  هب  دش  نایب  هسوسو  عفد  يارب  تاذوع  زا  یضعب  رکذ  زین 

[ دزد زا  ینمیا  يارب  ]

.ءارسا ةروس  رخآ  ات  َن�مْحَّرلا » اوُعْدا  ِوَأ  ّللا 
�

َه اوُعْدا  ُِلق   » دناوخب رد  لفق  اه و  هقلح  رب  : دزد زا  ینمیا  يارب 

[ برقع زا  ظفح  ياعد  ]

ناگراتس زا  یطسو  ةراتس  هب  کیدزن  ، تسا یکچوک  ةراتـس  نآ  یهـس و  ةراتـس  هب  دنک  رظن  زیت  : هدش تیاور  : برقع زا  ظفح  ياعد 
: دیوگب هبترم  هس  ]و  تسا « ربکا ّبد  » نامه دوصقم  ] شعن تانب 

ره رـش  زا  ار  ام  هد و  باتـش  ار  ناشیا  راک  شیاشگ  ،و  تسرف دورد  دّـمحم  نادـناخ  دّـمحم و  رب  ، ملـسا ةراتـس  راـگدرورپ  ادـنوادخ 
رادب ملاس  يّرش  بحاص 

ینمیا رام  برقع و  ره  ّرش  زا  ارم  هّیسا  دنزرف  دوه  راگدرورپ  ادنوادخ  : دیوگب هبترم  هس  دزادنا و  رظن  هراتس  نآ  رب  : هدش تیاور  زین  و 
.دنامب ظوفحم  برقع  رام و  ّرش  زا  دیوگ  نینچ  هک  بش  ره  هد 

: دناوخب بش  ماگنه  اهرام  اهبرقع و  ّرش  عفد  يارب  : هدش تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

هب ، متفرگ یلاـعت  كراـبت و  يادـخ  نذا  هـب  ار  اـهرام  اـهبرقع و  ۀـمه  ، شنادـناخ دّـمحم و  رب  ادـخ  دورد  ،و  ادـخ هـب  ،و  ادـخ ماـن  هـب 
ءاش نا  زور  ندمآرب  ات  ، مراد تسود  ار  هکره  نتـشیوخ و  زا  ، ناشیاهورین ،و  ناشنامـشچ ،و  ناشیاهـشوگ ناشیاهمد و  ،و  ناشیاهناهد

حون هک  یتسار  هب  ، میهد یم  ازج  ناراکوکین  هب  هنوگ  نیا  ام  ، نایناهج رد  حون  رب  مالس  : دناوخب برقع  ّرـش  عفد  يارب  زین  و.یلاعت  هّللا 
.تسام نمؤم  ناگدنب  زا 

وت اب  نم  : تفگ برقع  : دومرف عنم  یتشک  رب  ندش  راوس  زا  ار  برقع  ، دش یتشک  راوس  مالّـسلا  هیلع  عون  ترـضح  یتقو  : هدـش تیاور 
نیملاعلا یف  عون  یلع  دّمحم و  نادناخ  دّمحم و  رب  مالس  : دیوگب هک  ار  یسک  مزگن  هک  مدنب  یم  هدهاعم 
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.دیادز یم  ار  اهنآ  رهز  ، ناگدنزگ برقع و  شین  قحم  هب  کمن  ندیلام  : هدش دراو  رگید  ثیدح  دنچ  رد  و 

هدش باختنا  « یفاک » فیرش باتک  زا  هک  تسا  ییاهاعد  نایب  رد  مراهچ  باب 

هراشا

: تسا لصف  دنچ  لماش  باب  نیا  و 

: تساعد هد  نآ  و.تشذگ  شیپ  لوصف  رد  هچنآ  زا  ریغ  ماش  حبص و  تقو  يارب  هدراو  ياهاعد  یضعب  رد  : لوا لصف 

: تفگ یم  دش  یم  حبص  دراو  نوچ  مالّسلا  هیلع  داجس  ترضح  : هدش تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  : لوا

.دش تساوخ  ادخ  هچنآ  ،و  ادخ مان  هب  ، مباتش یشومارف و  شیپاشیپ  ، منک یم  زاغآ  ار  زورما 

لیئربج ياهلاب  زا  یلاب  هب  : دیوگب هبترم  هس  ، دوش یم  بش  لخاد  یتقو  ار  تاملک  نیا  سکره  : هدش لقن  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  : مود

: دوش حبص  دراو  ات  ، ددرگ هدیشوپ 

هک ییادخ  هب  مراپـس  یم  ار  شیوخ  ، تسا نم  اب  شراک  ار  هکره  نتـشیوخ و  مراپـس  یم  گرزب  دنمهوکـش  رتالاو  يالاو  يادخ  هب 
تسا وا  تمظع  ربارب  رد  هدروآ  دورف  رس  ناسرت و  ناساره و  زیچ  همه 

: وگب يوش  بش  دراو  نوچ  : هدش تیاور  ترضح  نآ  زا  نینچمه  : موس

دّـمحم و رب  هکنیا  ، تناگدـنناوخ ياه  گـناب  ،و  تیاـهزامن روضح  ،و  زور نتفر  ،و  بش ندـمآ  رد  ماـگنه  ، مهاوخ یم  وت  زا  يادـخ 
.نک اعد  یهاوخ  هچنآ  هب  و.یتسرف  دورد  دّمحم  نادناخ 

: هدش تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  : مراهچ

: تفگ یم  دش  یم  حبص  دراو  یتقو  مردپ 

میلـست وت  هب  ار  دوخ  ایادخ  ، شنادناخ وا و  رب  ادخ  دورد  ادخ  لوسر  نیئآ  رب  ،و  ادخ هار  رد  ،و  ادخ يوس  هب  ،و  ادـخ هب  ادـخ و  مان  هب 
میور شیپ  زا  ، نامیا يرادهگن  هب  ، رادهگن ارم  ایادخ  ، نایناهج راگدرورپ  يا  مدومن  لّکوت  وت  رب  ،و  متشاذگاو وت  هب  ار  مراک  ،و  مدرک

يدوبعم ، مدوخ شیپ  زا  ،و  میاپ ریز  الاب و  زا  ،و  مپچ تسار و  تمس  زا  ،و  مرس تشپ  و 
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یم وـت  زا  ار  ترخآ  اـیند و  رد  ّرـش  يدـب و  ره  زا  ، لـماک تمالـس  تشذـگ و  ، تـسین ادـخ  هـب  زج  ییورین  شبنج و  ، تـسین وـت  زج 
يا يادخ  ، زور بش و  ياهـشروی  زا  وت  هب  مروآ  یم  هانپ  ربق و  یگنت  ربق و  راشف  ربق و  باذـع  زا  وت  هب  مروآ  یم  هانپ  ایادـخ  ، مهاوخ

مالـس نـم  بناـج  زا  دّـمحم  نادـناخ  دّـمحم و  هـب  ، مارحا ّلـح و  راـگدرورپ  ،و  مارح رهـش  راـگدرورپ  ،و  مارحلا رعــشم  راـگدرورپ 
ای نتخوـس  اـی  ندـش  قرغ  هب  یناریمب  ارم  هکنیا  زا  تندرک  عـمج  هب  مروآ  یم  هاـنپ  ،و  تمکحم هرز  هب  مروآ  یم  هاـنپ  ایادـخ.ناسرب 
زا يزیچ  هب  ای  هتکـس  ای  ندش  هدنرد  ۀمعط  ای  ، نداتفا هاچ  هب  ای  تیمومـسم  ای  یجیردت  گرم  هجنکـش و  ای  صاصق  ای  ندش  ریگولگ 
هن ، قـح هـب  هدیـسر  ، ناریمب ( شنادـناخ وا و  رب  ادـخ  دورد  ) تلوـسر دوـخ و  زا  تعاـطا  لاـح  هـب  ، مرتـسب رد  ارم  یلو  ، دـب ياهینردـم 

.دنراوتسا ییانب  ناشیا  ییوگ  : يدرک ناشفصو  تنآرق  رد  هک  نانآ  فص  رد  ای  ، راکاطخ

هچنآ منادــنزرف و  موـخ و  ...ِقَـلَْفلا » ِّبَِرب  ُذوُـعَأ  ْلـُق   » هـب مـهد  یم  هاـنپ  هدوـمن  ما  يزور  مراـگدرورپ  هـچنآ  منادــنزرف و  مدوـخ و 
يادخ شیاتس  ،و  دیرفآ ادخ  هچنآ  ددع  هب  ، ار يادخ  شیاتس  ّنلا »

�
...ِسا ِّبَِرب  ُذوُعَأ  ُْلق   » هب مهد  یم  هانپ  هدومن  ما  يزور  مراگدرورپ 

ار يادخ  شیاتس  و  شتملک ، دادتما  هب  ار  يادخ  شیاتـس  ،و  درک قلخ  هچنآ  يرپ  هب  ار  يادخ  شیاتـس  ،و  دروآ دیدپ  هچنآ  دننام  ار 
يالاو تسین  ادخ  زج  يدوبعم  ،و  راوگرزب رابدرب  تسین  ادخ  زج  يدوبعم  ، شدوخ يدونشخ  هب  ار  يادخ  شیاتس  ،و  ششرع نزو  هب 

راگدرورپ ،و  تسا ود  نآ  نایم  رد  هچنآ  ،و  نیمز اهنامسآ و  راگدرورپ  ، ادخ تسا  هّزنم  ، گرزب
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ینیگنـس ،و  یتسدگنت زا  مروآ  یم  هانپ  وت  هب  ،و  نانمـشد تتامـش  زا  ،و  یتخبدب تاجرد  زا  مروآ  یم  هانپ  وت  هب  ایادخ  ، گرزب شرع 
.تسرف تاولص  دّمحم  لآ  دّمحم و  رب  هبترم  هد  منادنزرف پ و  ییاراد و  نادناخ و  رد  ندید  دب  زا  مروآ  یم  هانپ  وت  هب  ،و  زاین

: وگب هبترم  متفه  ، يدروآ اجب  حبص  برغم و  زامن  نوچ  : هدش لقن  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  : مجنپ

زا عون  داتفه  یگناوید و  یـسیپ و  ماذـج و  ، دـیوگب ار  رکذ  نیا  سکره  اتقیقح  « هّللاب ّالا  هّوق  لوح و ال  ـال  میحّرلا  نمحّرلا  هّللا  مسب  »
: وگب هبترم  ود  يدش  ماش  حبص و  لخاد  نوچ.دسرن  وا  هب  اهالب  عاونا 

شتمحر هب  ار  زور  و  درب ، شتردق  هب  ار  بش  هک  ار  يادخ  شیاتـس  ، حبـص ةدنفاکـش  يارب  شیاتـس  ، دادماب راگدرورپ  يارب  شیاتس 
تــسا هّزنم  :و  یناوـخ یم  ار  تاـفاص  ةروـس  زا  هـیآ  هد  ،و  رــشح ةروـس  رخآ  ،و  یــسرکلا هـیآ  میلماـک و  تمالــس  رد  اــم  ،و  دروآ

هّزنم سپ  ، نایناهج راگدرورپ  ار  يادخ  شیاتـس  ،و  ناگداتـسرف رب  مالـس  ،و  دننک یم  فصو  هچنآ  زا  ، تّزع راگدرورپ  ، تراگدرورپ
یم رهظ  هک  یماگنه  بش و  نیمز و  اهنامـسآ و  رد  شیاتـس  وا  يارب  ،و  دـییامن یم  حبـص  دـینک و  یم  ماش  هک  یماگنه  ادـخ  تسا 
نینچ نیا  ،و  دنک یم  هدنز  شگرم  زا  سپ  ار  نیمز  و  دروآ ، یم  نوریب  هدـنز  زا  ار  هدرم  ،و  دروآ یم  نوریب  هدرم  زا  ار  هدـنز.دییامن 

يدوبعم ، تبضغ رب  تتمحر  هتفرگ  شیپ  حور ، ناگتشرف و  راگدرورپ  تسا  سّدقم  هّزنم و  رایسب  ، دیوش یم  هدروآرد  اهربق  زا  هدنز 
.ینابرهم ریذپ و  هبوت  یتسار  هب  ، ریذپب ار  ما  هبوت  ،و  نک محر  نم  هب  ،و  زرمایب ارم  ، مدرک متس  دوخ  هب  نم  ، وت یهّزنم  ، تسین وت  زج 

حبص يارب  اعد  نیا  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : مشش

: هدش تیاور 

حبص ، ماوت ةدنب  نم  ،و  ینم راگدرورپ  وت  ،و  مهاوخ یم  کمک  وت  زا  ،و  منک یم  تشیاتس  ، تسار وت  شیاتس  ایادخ 
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هب زج  تسین  ییورین  شبنج و  ،و  مناوتب ات  تنامیپ  هب  منک  یم  افو  ،و  تا هدـعو  هب  مروآ  یم  ناـمیا  ،و  تا هدـعو  تناـمیپ و  رب  مدرک 
نییآ صالخا و  هملک  مالسا و  ترطف  رب  مدرک  حبص  ، تسوا هداتسرف  هدنب و  دّمحم  هک  مهد  یم  یهاوگ  کیرش و  یب  هناگی  يادخ 

ارم ،و  يراد ما  هدـنز  ات  ، رادـب ما  هدـنز  ایادـخ.هّللا  ءاش  نا  مریمب  منک و  یگدـنز  نیا  رب  ، ود نآ  رب  ادـخ  دورد  دّـمحم  نید  ،و  میهاربا
يوریپ تا و  يدونـشخ  اهنآ  هب  ، قیاقح نامه  رب  ینازیگنارب  هک  ینامز  زیگنارب  ارم  ،و  قیاقح نآ  دنمرواب  ، یناریمب هک  هاگ  نآ  ناریمب 

نآ زا  مریگنرب ، یناماما  اهنآ  زج  ، دنتـسه نم  ناماما  دّمحم  نادناخ  ، مدراذـگاو وت  هب  ار  مراک  ، مدرک هیکت  وت  رب  میوج ، یم  ار  تهار 
هکنیا و  هد ، رارق  نم  ناتـسرپرس  ترخآ  ایند و  رد  ار  ایادـخ  ، منامن یم  ادـتقا  ناـنآ  هب  ،و  مراد یم  تسود  ار  ناـنآ  ،و  منک یم  يوریپ 

.دنویپب ناگتسیاش  هب  ارم  ،و  ترخآ ایند و  رد  ار  ناشنانمشد  مرادب  نمشد  ،و  ار ناشناتسود  مرادب  تسود 

.هد رارق  ناشیا  اب  ار  مناردپ  و 

ماش حبص و  ره  رد  ار  اعد  نیا  ندناوخ  ، يدرک كرت  ار  هچره  : هدش تیاور  ترضح  نآ  زا  :و  متفه

.نکم كرت 

یم يرازیب  وت  هب  تتنعل  لـها  زا  و  مهاوخ ، یم  شزرمآ  وت  زا  تتمحر  لـها  يارب  زور  نیا  رد  دادـماب و  نیا  رد  مدرک  حبـص  ایادـخ 
یم يرازیب  وت  يوس  هب  ناکرـشم  زا  مینانآ  نیب  هک  اهنآ  زا  هک  یلاـحرد  حبـص  نیا  رد  ،و  زور نیا  رد  ، مدرک حبـص  نم  ایادـخ  ، میوج
حبص نیا  رد  يداتسرف  ورف  نیمز  هب  نامسآ  زا  هچنآ  ایادخ  ، دنقـساف دب و  یموق  ناشیا  هک  یتسرد  هب  دنتـسرپ  یم  هک  هچنآ  زا  میوج 

، زور نیا  و 
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هک ار  یـسک  رادب  نمـشد  ،و  تشاد تتـسود  هک  یـسک  رادب  تسود  ایادخ  ، هد رارق  رفیک  تنامنـشد  يارب  ،و  تکرب تناتـسود  يارب 
ار مردام  ردپ و  ارم و  ایادخ.دنک  بورغ  ای  دنز  رـس  دیـشروخ  هک  نامز  ره  ، نک متخ  میارب  نامیا  ینمیا و  هب  ایادخ  ، تشاد تنمـشد 
ار نانآ  ناگدرم  ناگدنز و  ناملـسم  نمؤم و  نانز  نادرم و  ایادخ  ، دندیرورپ یکدوک  رد  ارم  هک  نانچ  ، نک محر  ود  ره  هب  ،و  زرمایب

يراـی هد  يراـی  ار  وا  وا  ناـمیا ، نک  ظـفح  ار  ناناملـسم  ياوشیپ  ایادـخ  ، یناد یم  وت  ار  ناـشهاگتماقا  هاگتـشگزاب و  ایادـخ  ، زرماـیب
نک تنعل  ایادـخ  ، هد رارق  هنادـنمزوریپ  ییاورنامرف  دوخ  بناج  زا  ام  وا و  يارب  و  ناـسآ ، یـشیاشگ  وا  يارب  ياـشگب  ،و  هنادـنمزوریپ

ناشیا نایعیـش  ،و  وا زا  سپ  ناماما  تلوسر و  زا  دـعب  دـعب  رما  نایلاو  ،و  تلوسر رب  دـندرک  فالتخا  هک  ییاههورگ  نـالف و  نـالف و 
هب ، يدومرف رما  نآ  هب  هچنآ  رب  تظفاحم  ،و  تنامرف هب  میلـست  ،و  دمآ وت  دزن  زا  هچنآ  هب  رارقا  ،و  تلـضف يدایز  مهاوخ  یم  وت  زا  ،و  ار

، يدرک تیاده  هک  یناسک  رامش  رد  نک  متیاده  ایادخ  ، مشورفن یکدنا  ياهب  هب  ار  نآ  ،و  میوجن ینیزگیاج  نآ  ياج  هب  هک  يروط 
،و دوش یمن  تواضق  وت  رب  نک و  یم  تواضق  هک  یتسرد  هب  ، دـش یتسرد  هب  ، دـش يراـج  نآ  رب  تیاـضق  هچنآ  ّرـش  زا  نک  مظفح  و 

ۀلیـسو هب  هچنآ  ،و  ریذپب ار  میاعد  ، هبعک راگدرورپ  وت  یهّزنم  ،و  يرترب یکاپ و  هّزنم و  ، يراد شتـسود  وت  یـسک  ددرگ و  یمن  راوخ 
مراگدرورپ ، نک تیانع  ام  هب  گرزب  رجا  دوخ  بناج  زا  ،و  رایـسب ربارب  دنچ  ، نک نادنچود  میارب  میوج ، یم  بّرقت  وت  هب  ریخ  زا  نآ 

هچ ،و  يداد متیفاع  هچنآ  تسا  ینـالوط  هچ  ،و  يدرک اـطع  نم  هب  هچنآ  تسا  گرزب  هچ  و  يدومزآ ، نآ  هب  ارم  هچنآ  تسوکین  هچ 
، نم دوبعم  يا  شیاتس  تسار  وت  سپ  ، يدناشوپ نم  رب  هچنآ  تسا  رایسب 
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ةولج يارب  تسا  راوازـس  هک  نانچ  ،و  دیدنـسپ تساوخ و  مراگدرورپ  هچنآ  يرپ  ،و  نیمز اهنامـسآ و  يرپ  هب  ، كراـبم ، كاـپ ، رایـسب
.مارکا یگرزب و  بحاص  ، مراگدرورپ

[ ...دیوگب رجف  عولط  متگنه  رد  تسا  هدش  تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : متشه ]

هناگی و ، تسین ادخ  زج  يدوبعم  : دیوگب هبترم  هد  رجف  عولط  ماگنه  هب  هک  ره  هک  تسا  هدـش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : متـشه
تـسد هب  اهنت  ریخ  ، دریم یمن  تسا و  هدنز  وا  ،و  دناریم یم  ،و  دـنک یم  هدـنز  شیاتـس ، ییاورنامرف و  تسوا  يارب  ، تسا کیرـش  یب 

تساناوت زیچ  ره  رب  وا  ،و  تسوا

ادخ ،و  دیوگب هّللا  ّالا  هلا  هبترم ال  جنپ  یس و  ،و  دیوگب هّللا  ناحبس  راب  جنپ  یس و  ،و  دتـسرف دّمحم  لآ  دّمحم و  رب  تاولـص  راب  هد  و 
.دوشن هدرمش  نالفاغ  زا  بش  نآ  رد  ، دیوگ بش  رد  رگا  ،و  دوشن هتشون  نالفاغ  زا  زور  نآ  رد  ، دنک دمح  هبترم  جنپ  یس و  ار 

[ ...ییوگ یم  ماش  حبص و  هدش  تیاور  مالّسلا  هیلع  داوج  ترضح  زا  : مهن ]

: هدش تیاور  لیضف  نب  دمحم  زا  : مهن

: ییوگ یم  ماش  حبص و  هک  تشون  مباوج  رد  ترضح.دزومایب  ییاعد  نم  هب  هک  متشون  مالّسلا  هیلع  داوج  ترضح  تمدخ 

هک.ینک یم  اعد  دوخ  تجاح  يارب  سپس  مریگن  کیرـش  وا  يارب  ار  يزیچ  ، تسا نم  نابرهم  هدنـشخب و  راگدرورپ  ، ادخ ، ادخ ، ادخ
.یلاعت يادخ  نذا  هب  یتجاح  ره  عفر  يارب  تسا  يا  همّدقم  تاملک  نیا 

: دومرف یّقر  دواد  هب  : هدش لقن  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  : مهد

.نکم كرت  بش  رد  راب  هس  حبص و  رد  ار  اعد  نیا  ندناوخ  راب  هس 

زا نیا  : دوـمرف یم  مردـپ  هـک  یتـسرد  هـب.یهد  یم  رارق  نآ  رد  یهاوـخب  ار  هـکره  هـک  ، هد رارق  دوـخ  مـکحم  هرز  رد  ارم  ادـنوادخ 
.تسا [ ادخ ۀنیجنگ  رد  ظوفحم  ] نوزخم ياهاعد 

ندش رادیب  ندیباوخ و  تقو  يارب  هدراو  ياهاعد  یضعب  نایب  رد  : مود لصف 

هبترم هس  شهاگباوخ  رد  نتفرگ  رارق  ماگنه  هک  یـسک  : هدـش تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  لوا : تساـعد : تفه  اـهنآ  و 
: دیوگب

تسا و کلام  ار ه  يادـخ  شیاتـس  ،و  هاگآ تسا و  ناهن  هک  ار  يادـخ  شیاتـس  ،و  تشگ هریچ  دـمآ و  رترب  هک  ار  يادـخ  شیاـتس 
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نوریب شناهانگ  زا.تساناوت  زیچ  ره  رب  وا  ،و  دناریم یم  ار  ناگدنز  ،و  دنک یم  هدنز  ار  ناگدرم  هک  ار  يادخ  شیاتس  و  دنمورین ،

ص:1021

 ( ناسآ شراگن  نانجلا (  حیتافم  دیدج  www.Ghaemiyeh.comبختنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1215زکرم  هحفص 1116 

http://www.ghaemiyeh.com


زا « یعاّدلا هّدع  » رد و.دنا  هدرک  لقن  ار  تیاور  نیا  مه  یـسوط  خیـش  قودص و  خیـش  ،و  هدش دلوتم  ردام  زا  هک  يزور  دـننامه  ، دـیآ
یم تیاـفک  [ ییوگ شیاتـس  دـمح و  ینعی  ] دـیمحت زا  هک  تسا  يزیچ  نیرتـمک  اـعد  نیا  : هدرک لـقن  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح 

هلآ و هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  : هدش تیاور  ترـضح  نآ  زا  مود : .تسا  موس  دمح  زا  سپ  مود  دمح  تیاور  نآ  رد  یلو.دـنک 
: تفگ یم  دناوخ و  یم  یسرکلا  هیا  تفرگ  یم  رارق  دوخ  باوختخر  رد  هک  یماگنه  مّلس 

لقن رمع  نب  لّضفم  زا  موس : نک  ظفح  يرادـیبو  باوخ  رد  ارم  ایادـخ  ، مدـش رفاک  توغاط  هب  ،و  مدروآ نامیا  ادـخ  هب  ، ادـخ ماـن  هب 
ربخ اهنآ  زا  ارم  : متفگ ، یهد هانپ  فرح  هدزای  هب  ار  دوخ  هکنیا  رگم  ، نکن بش  یناوتب  رگا  : دومرف نم  هب  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  : هدش

: وگب : دومرف ، هد

مرب یم  هانپ  و  ادخ ، تنطلـس  هب  مرب  یم  هانپ  ،و  ادخ لالج  هب  مرب  یم  هانپ  ،و  ادخ تردـق  هب  مرب  یم  هانپ  ،و  ادـخ تّزع  هب  مرب  یم  هانپ 
هب مرب  یم  هانپ  ،و  ادـخ يروآ  عمج  هب  مرب  یم  هانپ  ،و  ادـخ يریگولج  هب  مرب  یم  هانپ  ،و  ادـخ عاـفد  هب  مرب  یم  هاـنپ  ،و  ادـخ لاـمج  هب 

دیدپ دیرفآ و  هچنآ  ّرـش  زا  ( شنادناخ وا و  رب  ادخ  دورد  ) ادخ لوسر  هب  مرب  یم  هانپ  ،و  ادخ ةولج  هب  مرب  یم  هانپ  ،و  ادـخ ییاورنامرف 
.دیشخب یتسه  دروآ و 

شهاگباوخ رد  هک  یسک  : هدش لقن  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  مراهچ : .نک  ظفح  تاملک  نیا  هب  یهاوخ  هک  هاگره  ار  دوخ  و 
رد هک  یـسک  : هدـش تیاور  ترـضح  نآ  زا  زین  و.دوش  كاپ  دوخ  ۀـلاس  هاـجنپ  ناـهانگ  زا  ، دـناوخب دـیحوت  هبترم  دـص  ،و  دریگ رارق 
زا مجنپ : .دسیونب  وا  يارب  ار  كرـش  زا  يرازیب  یلاعت  قح  ، دناوخب دـحا  هّللا  وه  لق  نورفاکلا و  اهّیا  ای  لق  ،و  دریگ ياج  شباوختخر 

بـش زاـمن  يارب  هدرک  دـصق  هک  یـسک  : دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  : هدـش لـقن  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح 
: دیوگب هتفرگ  رارق  باوختخر  رد  ،و  دزیخرب

هتشرف یلاعت  قح  ، مزیخ یمرب  دنچ  دنچ و  تعاس  ، هدم مرارق  ناربخ  یب  زا  ،و  ربم مدای  زا  ار  ترکذ  ،و  رادم ترکم  زا  نمیا  ارم  ایادخ 
: هدش تیاور  ترضح  نآ  زا  و  مشش : .دنک  شرادیب  تعاس  نآ  رد  هک  ، درامگب وا  رب  ار  يا 

: دیوگب تساخرب  باوخ  زا  بش  رد  امش  زا  یکی  هاگره 
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یم هدـنز  ار  ناگدرم  هک  ار  يادـخ  شیاتـس  ،و  نافعـضتسم راگدرورپ  ،و  ناگداتـسرف دوبعم  ،و  ناربمایپ راـگدرورپ  ، ادـخ تسا  هّزنم 
رکـش تفگ و  تسار  نم  ةدنب  : دیامرف یم  یلاعت  كرابت و  يادـخ  ، دـیوگب ار  تاملک  نیا  هک  ینامز.تساناوت  زیچ  ره  رب  وا  ،و  دـنک

ار ادص  ، تساوخ یمرب  باوخ  زا  بش  رخآ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  : هدش تیاور  جاّجح  نب  نمحرلا  دـبع  زا  متفه : .دروآ  اجب 
: تفگ یم  درک و  یم  دنلب  دنونشب  هناخ  لها  هک  يّدح  رد 

نم بیصن  تسا  گرم  زا  سپ  ،و  گرم زا  شیپ  هچنآ  ریخ  ،و  شخب تعسو  ار  مربق  یگنت  ،و  نک کمک  تمایق  ساره  رب  ارم  ای  ادخ 
.امرف

دوش یم  هدناوخ  هناخ  زا  ندمآ  نوریب  ماگنه  هک  اعد  دنچ  نایب  رد  موس  لصف 

جراـخ هناـخ  زا  تساوـخ  هک  یناـمز  ناـسنا  تسا  هدـش  لـقن  مالّـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما  ترـضح  زا  لوا : تساـعد  تـشه  اـهنآ  و 
رب ،و  دوش یم  دراو  ادخ  کمک  هب  ،و  مور یم  نوریب  ادـخ  کمک  هب  هبترم  هس  ربکا و  هّللا  : دـیوگب هبترم  هس  جورخ  ّتین  ماگنه  ، دوش
هک وت  يا  هدنبنج  ره  ّرـش  زا  ،و  ریخ هب  هدب  نایاپ  میارب  ،و  ریخ هب  اشگب  میور  هب  زور  نیا  رد  ایادخ  : دیوگب هاگنآ  منک  یم  لّکوت  ادخ 

تسا میقتسم  یهار  رب  مراگردورپ  هک  یتسرد  هب  ، نک مظفح  یتسه  شراهم  هدنریگ 

تیاور مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  زا  مود : .ددرگزاب  دوب  نآ  رد  هک  یناکم  نامه  هب  ات  ، دشاب ّلج  ّزع و  يادـخ  هانپ  رد  هتـسویپ 
مدرک لکوت  ادخ  رب  ،و  ادخ هب  مدروآ  نامیا  ، ادخ مان  هب  : دیوگب هناخ  رد  زا  نتفر  نوریب  ماگنه  هب  هک  تسا  هدش 

: دیوگب دور  یم  نوریب  شلزنم  زا  هک  ینامز  سکره  هک  تسا  هدش  لقن  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  موس :

يراخ زا  ،و  مهاوخ یم  وت  زا  ار  میاهراک  همه  ریخ  ایادخ  ، مدرک لکوت  ادخ  رب  ، تسا سب  ارم  ادخ  ، ادخ مان  هب 
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.دیامرف یم  تیافک  دزاس  یم  نیگهودنا  ار  وا  ترخآ  ایند و  رما  زا  هچنآ  ادخ  مروآ  یم  هانپ  وت  هب  ترخآ  باذع  ایند و 

: وگب يور  یم  نوریب  دوخ  لزنم  زا  هک  یتقو  هک  تسا  هدش  لقن  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  زا  مراهچ :

یم وت  زا  مدش  نوریب  ۀـناخ  زا  شرطاخ  هب  هچنآ  ریخ  ، ایادـخ ، ادـخ هب  رگم  تسین  ییورین  شبنج و  ، ادـخ رب  مدرک  لّکوت  ، ادـخ مان  هب 
لماک نم  رب  ار  تتمعن  ،و  شخب تعسو  نم  رب  تلـضف  زا  ایادخ  ، مروآ یم  هانپ  وت  هب  مدمآ  نوریب  شرطاخ  هب  هچنآ  ّرـش  زا  ،و  مهاوخ
ماـما زا  مجنپ : ناریمب  تلوسر  نییآ  تنییآ و  رب  ارم  ،و  هد رارق  تسوت  دزن  هچنآ  رد  ار  مقاـیتشا  ،و  ریگ راـک  هب  تتعاـط  رد  ارم  ،و  نک

شتمحر هک  ادـخ  مان  هب  : تفگ یم  ار  تاملک  نیا  ، دـش یم  جراخ  لزنم  زا  هک  ینامز  مردـپ  هک  تسا  هدـش  لقن  مالّـسلا  هیلع  اـضر 
يورین تردـق و  هب  هکلب  ، شیوخ يورین  تردـق و  هب  هن  ، ادـخ يورین  توق و  هب  مدـش  جراخ  ، تسا یگـشیمه  شا  ینابرهم  رایـسب و 
تیاور مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  مشـش : نک  تیانع  نم  هب  تیفاع  نیع  رد  ار  نآ  ، مراتـساوخ ار  تا  يزور  مراگدرورپ  يا  ، وت

ات ،و  دشاب لج  ّزع و  يادخ  ظفح  رد  هتـسویپ  ، دناوخب دحا  هّللا  وه  لق  ةروس  هبترم  هد  ، دور یم  نوریب  شلزنم  زا  هکره  هک  تسا  هدش 
رفـس هب  تساوخ  هاگره  هک  تسا  هدـش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  متفه  ماـما  زا  متفه : .دـیامن  تظفاـحم  وا  زا  ادـخ  ، ددرگزاـب شلزنم  هب 

زا ،و  ور شیپ  زا  ار  قلفلا  ّبرب  ذوعا  لق  ساّنلا و  برب  ذوعا  لق  دحا و  هّللا  وه  لق  دمح و  ياه  هروس  ،و  تسیاب تا  هناخ  رد  رب  ، يور
ارم و ،و  راد تمالـس  هب  تسا  نم  اب  هچنآ  ارم و  ،و  نک ظفح  تسا  نم  اب  هچنآ  ارم و  ایادـخ  : وگب هاگنآ  ، ناوخب پچ  تسار و  فرط 

ناسرب یکین  هب  تسا  نم  اب  هچنآ 

تلزنم زا  [ رفس لباقم  رد  ، نطو رد  ندنام  ینعی  رـضح  ] رـضح ای  رفـس  رد  هاگره  هک  تسا  هدش  تیاور  ترـضح  نآ  زا  زین  و  متـشه :
: وگب یتفر  نوریب 
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ادخ هب  رگم  تسین  ییورین  شبنج و  ، تساوخ ادخ  هچنآ  ، مدرک لکوت  ادخ  رب  ،و  مدروآ نامیا  ادخ  هب  ، ادخ مان  هب 

زامن زا  سپ  زامن و  زا  شیپ  يارب  ةدراو  ياهاعد  زا  یضعب  رکذ  رد  : مراهچ لصف 

هب ار  اعد  نیا  هکره  : دومرف مالّـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  ترـضح  : هدـش لقن  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  لّوا : تسا  اعد  جـنپ  نآ  و 
: دوب دهاوخ  دّمحم  لآ  دّمحم و  اب  دیوگب  زامن  عورش  زا  شیپ  ، زامن يارب  مایق  ماگنه 

یم بّرقت  وـت  هب  ناـنآ  هب  ،و  مزادـنا یم  شیپ  مزاـمن  يور  شیپ  ار  ناـنآ  ،و  منک یم  ور  وـت  هـب  دّـمحم  نادـناخ  دّـمحم و  هـب  ایادـخ 
میارب هد  نایاپ  يداهن ، ّتنم  نانآ  نتخانـش  هب  نم  رب  ، امرف بوسحم  نابّرقم  زا  ،و  هد رارق  دنموربآ  نانآ  اب  ترخآ  ایند و  رد  ارم  ، میوج

زامن هاگنآ.ییاناوت  زیچ  ره  رب  وت  هک  یتسرد  هب  ، هد نایاپ  میارب  اهنآ  هب  ،و  تسا نآ  یتخبـشوخ  هک  ، ناشتیالو تفرعم و  تعاـطا و  هب 
هاگتماقا و ره  رد  ،و  هدب رارق  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  اب  الب  تیفاع و  ارم  ایادخ  : ییوگ یم  يدش  غراف  نوچ  ،و  يروآ یم  ياج  هب  ار 

همه ارم  ،و  هد رارق  نانآ  گرم  ار  مگرم  ،و  نانآ یگدنز  ار  ما  یگدنز  ایادخ  ، نک هارمه  دّـمحم  نادـناخ  دّـمحم و  اب  یهاگتـشگزاب 
ناوفــص زا  مّود : .ییاــناوت  راــک  ره  رب  وــت  هـک  یتــسرد  هـب  ، زادــنیم ییادــج  ناــنآ  نـم و  نــیب  و  اــمرف ، هارمه  ناــشیا  اــب  اــج 
تـشخب ناج  میـسن  زا  يادخ  : تفگ درک و  هلبق  هب  ور  ریبکت  زا  شیپ  مدـید  ار  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  : هدـش تیاور  [ نابرتش ] لاّمج

مدرم رگم  دنرامـش  یمن  نمیا  ار  شیوـخ  ادـخ  رکم  زا  اریز  ، اـمنم منمیا  ترکم  زا  ،و  اـمرفم مدـیماان  تـتمحر  زا  و  نـکم ، مسویأـم 
: تفگ یم  رهظ  زامن  زا  ندش  غراف  زا  سپ  مالّسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  ترضح  : هدش تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  موس : راکنایز 
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بّرقم و ناگتـشرف  هب  ،و  میوج یم  بّرقت  وت  هب  تا  هداتـسرف  هدنب و  دّمحم  هب  ،و  میوج یم  بّرقت  وت  هب  تمرک  شـشخب و  هب  ایادـخ 
وت هب  نم  يزاـین و  یب  وت  ، دـنمزاین وت  هب  نم  و  يزاـین ، یب  نم  زا  وـت  ایادـخ.میوج  یم  بّرقت  وـت  هب  تتقیقح  هب  تلـسرم و  ناربماـیپ 

مباذـع يراد  ربـخ  نم  زا  هک  هچنآ  یتـشز  هب  ، روآرب ار  متجاـح  زورما  يدـناشوپ ، ار  مناـهانگ  ،و  یتـفرگ هدـیدان  ار  مشزغل  ، دـنمزاین
.دریگ ارف  ارم  وت  ششخب  تشذگ و  هکلب  ، نکم

ۀمه مرداـم و  ردـپ و  زا  وت  ، ناـبرهم يا  ، راـکوکین يا  شزرمآ  اوقت و  لـها  يا  : تفگ یم  داـتفا و  یم  هدجـس  هب  ترـضح  نآ  سپس 
تقیقح هب  ، نادرگزاب هتفرگ  رارق  تتمحر  دروم  يادص  ،و  هدـش تباجا  ياعد  ،و  تجاح ندـمآرب  اب  ارم  ، يرتراکوکین نم  هب  قیالخ 

يدـش غراـف  بجاو  زاـمن  زا  هک  یناـمز  : هدـش لـقن  مالّـسلا  هـیلع  داوـج  ماـما  زا  مراـهچ : يدرک  فرطرب  نـم  زا  ار  اـهالب  عاوـنا  وـت 
نالف و هب  مباتک و  يارب  نآرق  هب  ،و  منید يارب  مالـسا  هب  يربمایپ و  يارب  دّمحم  هب  ،و  دشاب مراگدرورپ  هک  ادخ  هب  مدش  یـضار  : وگب
یلع و دـمحم و  یلع و  یــسوم و  رفعج و  دّـمحم و  یلع و  نیــسحلا و  نـسحلا و  یلع و  هـب  :و  وـگب نـالف  نـالف و  ياـج  هـب  ] نـالف
تسار و بناج  زا  ،و  رـس تشپ  ور و  شیپ  زا  نک  ظفح  ار  [ هّجحلا مئاقلا  : وگب نالف  ياج  هب  ] نالف تا  ّیلو  ایادـخ  ، مناـیاوشیپ [ هّجحلا

دراد تسود  هچنآ  ،و  هد رارق  تنید  هدننک  زوریپ  ،و  ترما هب  ةدننک  مایق  ار  وا  ،و  ازفیب شرمع  رب  ،و  شیاپ نییاپ  رس و  يالاب  زا  پچ و 
وا بناج  زا  و.هدب  ناشن  وا  هب  دنک و  یم  نشور  ار  شمشچ  شا  هعیـش  لام و  لها  هیرذ و  شدوخ و  هب  تبـسن  هچنآ  ،و  نایامنب وا  هب 
وا هب  دوش  یم  نشور  نآ  هب  شمشچ  ،و  دراد تسود  ار  هچنآ  اهنآ  ةرابرد  ،و  امنب نانآ  هب  دننک  یم  رذح  هچنآ  زا  شنانمـشد  ةرابرد 

زامن زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  نوچ  : دومرف هدب و  افش  ار  نمؤم  مدرم  ياه  هنیس  ،و  وا ياه  هنیس  و  نایامنب ،
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رب فارـسا  و  مدومن ، راکـشآ  هچنآ  ،و  مدرک ناهنپ  هچنآ  ،و  متـسرف یم  یپ  زا  ،و  مداتـسرف شیپ  هچنآ  ایادخ  : تفگ یم  دش  یم  غراف 
تـشناد قح  هب  تسین ، وت  زج  يدوبعم  ، زادنا سپ  زادنا و  شیپ  ییوت  ایادـخ  ، زرمایب میارب  ، يرتاناد نم  زا  نآ  هب  وت  ار  هچنآ  مدوخ و 

یم ریخ  میارب  ار  گرم  هک  ینامز  ،و  رادـب ما  هدـنز  سپ  ، یناد یم  ریخ  میارب  ار  یگدـنز  اـت  ، قلخ ۀـمه  رب  تا  ییاـناوت  هب  ،و  بیغ هب 
يرادن و رد  ار  يور  هنایم  ،و  يدونـشخ مشخ و  رد  ار  قح  نخـس  ،و  راکـشآ ناهن و  رد  ار  دوخ  زا  ساره  ایادخ  ، ریگب ار  مناج  ، یناد
هب يدونشخ  : مهاوخ یم  وت  زا  ،و  ددرگن عطق  هک  یمشچ  رون  ،و  دوشن مامت  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  ار  یتمعن  مهاوخ و  یم  وت  زا  ییاراد 

نودب ، تیاقل رادید و  قوش  ،و  تا ییابیز  ياشامت  تذل  ،و  گرم زا  سپ  یگدـنز  ییاراوگ  ،و  یگدـنز زا  سپ  گرم  تکرب  اضق و 
رد ار  ام  ایادخ  ، هدب رارق  هتفای  هر  نایامنهار  ار  ام  ،و  يارایب نامیا  تنیز  هب  ار  ام  ایادخ  ، یگدننک هارمگ  ۀنتف  و  یشخب ، نایز  یتخس و 

تتمعن رکش  ،و  مهاوخ یم  وت  زا  رایسب  دشر  راک و  رد  يرادیاپ  راوتسا و  میمـصت  ایادخ  ، نک تیاده  يدرک  تیاده  هک  نانآ  نمض 
هچنآ يارب  وت  زا  مهاوخ و  یم  وت  زا  ، وگتـسار نابز  ،و  ملاس لد  ، اراگدرورپ ، مراد تساوخرد  وت  زا  ار  تّقح  يادا  تتیفاع و  یبوخ  و 

اریز ، مروآ یم  هاـنپ  وت  هب  یناد  یم  هچنآ  ّرـش  زا  ،و  مراد تساوخرد  وت  زا  یناد  یم  ار  هچنآ  ریخ  ،و  منک یم  شزرمآ  بلط  یناد  یم 
، بجاو زامن  ره  دزن  سکره  : هدش تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  مجنپ : .ییاهناهن  ياناد  وت  ،و  میناد یمن  ام  و  یناد ، یم  وت 

ما ییاراد  مدوخ و  .دنامب  ظوفحم  شدالوا  ییاراد و  هناخ و  دوخ و  ، دیوگب ار  تاملک  نیا 
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چیه ،و  هدـشن هداز  هدازن و  هک  ، زاین یب  هناـگی  دـحاو  يادـخ  هب  مهد  یم  هاـنپ  تسا  نم  زا  هچره  ما و  هناـخ  منادـناخ و  مدـنزرف و  و 
رخآ ات...دیرفآ  هچنآ  ّرـش  زا  مد  هدیپس  راگدرورپ  هب  مداد  هانپ  ار  تسا  نم  زا  هچره  ،و  مدنزرف ما و  ییاراد  مدوخ و  ،و  درادن ییاتمه 

،و هروس رخآ  ات...مدرم  ياورنامرف  مدرم ، مراگدرورپ  هب  مهد  یم  هانپ  ار  تسا  نم  زا  هچره  مدـنزرف و  ما و  ییاراد  مدوخ و  ،و  هروس
ترچ و ار  وا  تساجرباپ  هدنز و  تسین ، وا  زج  يدوبعم  ، ادـخ هب  مهد  یم  هانپ  ار  تسا  نم  زا  هچره  مدـنزرف و  ما و  ییاراد  مدوخ و 

.یسرکلا هیا  نایاپ  ات...دریگنرد  باوخ 

يزور قزر و  ینوزف  يارب  ةدراو  ياهاعد  زا  یضعب  نایب  رد  : مجنپ لصف 

نم میلعت  ییاعد  قزر  يارب  ات  مدرک  تساوخرد  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : هدش لقن  راّمع  نب  هیواعم  زا  لّوا : .تساعد  جـنپ  نآ  و 
.مدیدن نیا  زا  رتهب  يزیچ  ، قزر ندش  دایز  يارب  نم  ،و  تخومآ نم  هب  ار  اعد  نیا  ترضح  نآ  دیامرف ،

ذیذل اراوگ  نازیر  نازیر  ، ترخآ ایند و  يارب  ياسر  كاپ  لالح  خارف  يزور  هزیکاپ  لالح  ، تا هدرتسگ  لضف  زا  نک  مبیـصن  يادخ 
زا سپ  « دیهاوخب ادخ  لضف  زا  :» يدومرف وت  اریز  ، تعـساو لضف  زا  یتعـسو  زج  ، تناگدنب زا  يدـحا  زا  ّتنم  نودـب  تمحز و  نودـب 

: هدش تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  مود : .مبلط  یم  وت  رپ  تسد  زا  ،و  میامن یم  تساوخرد  وت  ياطع  زا  ،و  مهاوخ یم  وت  لضف 

ارم ، هدننک اطع  نیرتهب  يا  و  هدش ، تساوخرد  نیرتهب  يا  : وگب بجاو  زامن  ةدجـس  رد  ، يزور تساوخرد  يارب  : دومرف ماّحـش  دیز  هب 
یتسه یگرزب  لضف  بحاص  وت  هک  یتسرد  هب  ، شخب يزور  تلضف  زا  ار  ملایع  و 

ص:1028

 ( ناسآ شراگن  نانجلا (  حیتافم  دیدج  www.Ghaemiyeh.comبختنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1215زکرم  هحفص 1123 

http://www.ghaemiyeh.com


قزور يارب  ، متساوخ بانج  نآ  زا  ،و  مدرک تیاکش  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  هب  دوخ  تجاح  زا  : هدش لقن  ریصب  وبا  زا  موس :
: دومرف ، مدشن جاتحم  رگید  ، مدناوخ ار  نآ  هک  ینامز  زا  تخومآ  نم  هب  ار  اعد  نیا  ترضح  ، نک نم  میلعت  ییاعد 

اطع هک  یسک  نیرت  شخب  تعـسو  يا  ،و  هدش تساوخرد  نیرتهب  يا  ،و  هدش هدناوخ  نیرتهب  يا  : وگب هدجـس  لاح  رد  بش  زامن  رد 
هب ، تدوخ بناج  زا  ار  يزور  میارب  نک  يزاس  ببـس  ،و  هد تعـسو  تا  يزور  زا  نم  رب  هد و  ما  يزور  ، هدـشدیما نیرتهب  يا  ،و  درک

بش ۀلفان  متشه  ، تعکر رخآ  ةدجس  رد  ار  اعد  نیا  « حابصم » باتک رد  یـسوط  خیـش  : دیوگ فلؤم.ییاناوت  زیچ  ره  رب  وت  هک  یتسرد 
ةدـنهد يزور  يا  : دومرف میلعت  يزور  بلط  يارب  ار  اـعد  نیا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  : هدـش تیاور  مراـهچ : .هدومرف  رکذ 

دورد شتیب  لـها  دّـمحم و  رب  ، راوتــسا يورین  بحاـص  يا  ،و  ناـنمؤم تسرپرــس  يا  ،و  نانیکــسم رب  ةدـننک  مـحر  يا  ،و  نادـنمزاین
.نک تیافک  هدرب  ما  هشیدنا  هب  هچنآ  زا  ارم  ،و  شخب ملماک  یتمالس  ،و  هد ما  يزور  ، تسرف

یلع یلاعد  نیا  : هدومرف ترضح  نآ  :و  هدرک تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  يزور  بلط  يارب  ار  اعد  نیا  ریـصب  وبا  مجنپ :
ماـمت رب  نآ  هب  هک  یتشیعم  ، مهاوخ یم  وت  زا  ار  تشیعم  یکین  ایادـخ  : دـناوخ یم  نآ  هب  ار  ادـخ  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب 

نم رب  نآ  هب  ای  منک ، نایغط  ات  ، یهد رارق  متمعن  یناوارف  رد  هکنآ  یب  ، مسرب مترخآ  هب  یگدنز  رد  نآ  هب  ،و  مریگ ورین  میاه  هتـساوخ 
یب ياطع  لماک و  تمعن  دوخ  دزن  زا  تلـضف ، شزیر  زا  نم  رب  ،و  هد یخارف  نم  رب  تلالح  يزور  زا  ، موش تخبدـب  اـت  يریگ  گـنت 

تفگـش ياه  یگنر  شوخ  ،و  دزاـس ممرگرـس  شا  ییاـبیز  هک  ، نکم لـفاغ  تتمعن  رکـش  زا  ، نآ یناوارف  هب  ارم  ،و  نک تیاـنع  ّتنم 
، ددرگ فیعض  ادخ  يارب  ملمع  ، شندروآ تسد  هب  رد  تمحز  زا  هک  ، نم هب  شنداد  مک  اب  هن  ،و  دیابرب ار  ملد  شزیگنا 
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،و دـشاب تریّرـش  ناگدـنب  زا  يزاـین  یب  هک  ، نک اـطع  نم  هب  هزادـنا  نآ  تشیعم  زا  ، نـم دوـبعم  يا  ، دـنک رپ  ار  ما  هنیـس  شهودـنا  و 
رب ار  ایند  ، مروآ یم  هانپ  وت  هب  تسا  نآ  رد  هچنآ  اـیند و  ّرـش  زا  ، نم دوبعم  يا  ، مسرب تا  يدونـشخ  هب  نآ  ۀلیـسو  هب  هک  يا  هدـنناسر 
هب ، دشاب هتفریذپ  نآ  رد  ملمع  ،و  یشاب یـضار  نم  زا  هک  یلاحرد  ، نآ ياه  هنتف  زا  ارم  ، هدم رارق  هودنا  نم  رب  ار  شقارف  و  نادنز ، نم 

یتخـس و زا  ایادخ  ، نک لیدبت  یقاب  ۀناخ  تمعن  هب  میارب  ار  یناف  يایند  ،و  روآ نوریب  نابوخ  ياه  هناخ  يدبا و  یگدنز  ۀناخ  بناج 
.مروآ یم  هانپ  وت  هب  دنک  زواجت  نم  رب  نآ  رد  هکره  زواجت  شباذع و  زا  نیطالس و  نیطایش و  ياهشروی  زا  شیاهشزرل و 

،و نک دب  دـصق  وا  هب و  تبـسن  وت  ، دراد دـب  دـصق  نم  هب  تبـسن  هکره  ،و  شکب شقن  وا  هیلع  وت  ، دیـشک هشقن  نم  هیلع  هکره  ایادـخ 
شوماـخ هتخورفا  نم  هیلع  ار  شمزیه  هک  یـسک  شتآ  ،و  نک دـنک  داد  رارق  نم  يارب  ار  شا  هحلـسا  يزیت  هـک  یـسک  هحلـسا  يزیت 

هدومن وراد  نم  رب  ار  شهودنا  هک  یـسک  هودـنا  ،و  نک روک  نم  زا  ار  نارفاک  ةدـید  ،و  نک تیافک  نم  زا  ار  ناراکبیرف  بیرف  ،و  امن
رد ،و  ناـشوپب نم  هب  ار  تمکحم  هرز  ،و  نک ظـفح  شمارآ  اـب  اـهنیا  زا  ارم  ،و  اـمن فرطرب  نـم  زا  ار  نادوـسح  ّرـش  ،و  نـک تیاـفک 

تکرب ما  ییاراد  نادناخ و  رد  نم  هب  ،و  رآ تسار  مرادرک  هب  ار  مراتفگ  ،و  نک حالصا  ار  ملاح  ،و  رادب ما  هدنز  تیرادهگن  شـشوپ 
.هد

.دینک هعجارم  دیناوت  یم  هک  هدش  رکذ  يزور  ندشدایز  يارب  ییاهزامن  ، اهزامن نایب  ماقم  رد  ، مود باب  رد  : دیوگ فلؤم 

ضرق يادا  يارب  اعد  ود  نایب  رد  مشش  لصف 

: وگب : هدش لقن  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  لّوا :

، ار مبلط  نتفرگ  میارب  دنک  یم  ناسآ  ،و  ار مناراکبلط  بلط  تخادرپ  دنک  ناسآ  ، تتاهّجوت زا  یهّجوت  ایادخ 
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نادرگرب تناگدنب  مامت  هب  ایادخ  هدش : تیاور  مالّسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  زا  اعد  نیا  مّود : ییاناوت  زیچ  ره  رب  وت  هک  یتسرد  هب 
نآ هب  میورین  هچنآ  ،و  تیفاـع یناـسآ و  رد  شیوخ  بناـج  زا  ، تسا نم  دزن  ناـشیا  زا  هک  یگرزب  کـچوک و  هدـش  لاـمیاپ  قوقح 
زا ، تسوت دزن  تناـیاش  ناـسحا  زا  هچنآ  زا  تشادـن ، ییاـناوت  نآ  رب  مناـج  نیقی و  مندـب و  ،و  تفرگن ارف  ار  نآ  ما  ییاراد  ،و  دیـسرن
هک مهد  یم  یهاوگ  ، نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  ، يزادرپب متانسح  زا  هک  ، راذگم اجب  نم  هدهع  رب  ار  نآ  زا  يزیچ  ،و  زادرپب نم  بناج 
هک تسا  نامه  نید  ،و  تسوا لوسر  هدـنب و  دّـمحم  هک  مهد  یم  یهاوگ  ،و  درادـن کیرـش  تسا و  هناگی  ، تسین ادـخ  زج  يدوبعم 

:و دومرف وا  هک  تسا  نامه  راتفگ  ،و  دومن لزان  وا  هک  تسا  نامه  نآرق  ،و  درک فصو  وا  هک  تسا  نامه  مالـسا  ،و  دومن رّرقم  ادـخ 
.دتسرف ّتیحت  مالس  هب  شتیب  لها  دّمحم و  هب  ،و  دنک دای  ریخ  هب  ار  شتیب  لها  دّمحم و  ادخ  ، تسا راکشآ  قح  نامه  ادخ 

اهنآ ریغ  سرت و  مغ و  هودنا و  عفد  يارب  هدراو  ياهاعد  نایب  رد  متفه  لصف 

رد نآ  زا  داد و  خر  تیارب  يدـمآ  شیپ  هک  ینامز  : هدـش تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  لّوا : .تسا  اـعد  هدزاود  رب  لمتـشم  نآ  و 
: وگب هبترم  داتفه  هاگنآ  ، ناوخب زامن  تعکر  ود  ،و  نک ور  هلبق  هب  ، یساره

نآ اب  ار  دوخ  تجاح  ییوگ  یم  هک  هبترم  ره  رد  نیمحاّرلا و  محرا  ای  نیبساحلا و  عرسا  ای  نیعماّسلا و  عمـسا  ای  نیرظاّنلا و  رـصبا  اب 
یتّدـش اـی  ییـالب  اـی  یهودـنا  اـی  یمغ  اـی  یّمه  هـک  ره  هـب  : هدـش تـیاور  هـلآ  هـیلع و  هـّللا  یلــص  ادـخ  لوـسر  زا  مود : .نـک  رکذ 

نوچ : هدـش لقن  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  موس : .تومی  ـال  يذـّلا  ّیحلا  یلع  تلّکوت  ، ائیـش هب  كرـشا  ـال  ّیبر  هّللا  : دـیوگب ، دـسرب
دمآ وا  دزن  لیئربج  ، دندنکفا هاچ  هب  ار  وا  ، فسوی ناردارب 
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؟ ییآ نوریب  نآ  زا  يراد  تسود  دیـسرپ  ، دـندنکفا هاچ  نیا  رد  ارم  مناردارب  : تفگ فسوی  ؟ ینک یم  هچ  اـجنیا  رد  رـسپ  يا  : تفگ و 
: دیامرف یم  یلاعت  قح  : تفگ لیئربج  ، دروآ یم  نوریب  ارم  دهاوخب  رگا  ، تسا ّلج  ّزع و  يادخ  ّتیشم  هب  هتسب  رما  نیا  : داد خساپ 

: وگب : تفگ ، تسا مادک  اعد  نآ  تفگ  ، مروآ نوریب  هاچ  زا  ار  وت  ات  ناوخب  اعد  نیا  هب  ارم 

، ینیمز اهنامـسآ و  ةدنروآدیدپ  ، يا هدننکاطع  رایـسب  ، تسین وت  زج  يدوبعم  ، تسوت يارب  شیاتـس  هکنیا  هب  مهاوخ  یم  وت  زا  ایادخ 
ناوراک هجیتن  رد.یهد  رارق  یجورخ  هار  شیاشگ و  میارب  ، منآ رد  هچنآ  زا  ،و  یتسرف دورد  دّـمحم  رب  ، يراوگرزب هوکـش و  بحاص 

.هدمآ دیجم  نآرق  رد  شناتساد  هک  یتروص  نامه  هب  ، دروآ نوریب  هاچ  زا  ار  وا  ،و  دیسر هار  زا 

نم یفکت  تنا  ،و  دحا کنم  یفکی  ّکنا ال  ّمهّللا  : وگب يدیـسرت  يرما  زا  هاگره  : هدـش لقن  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  مراهچ :
: ییوگ یم  : دومرف يرگید  ثیدح  رد  و.اذک  اذک و  ینفکاف  کقلخ  نم  دحا  ّلک 

هدرب هشیدـنا  هب  هچنآ  ، ترخآ اـیند و  راـک  زا  ارم  ، دـنکن تیاـفک  نیمز  اهنامـسآ و  رد  وـت  زا  يزیچ  ،و  زیچ ره  زا  هدـننک  تیاـفک  يا 
دوش دراو  دسرتب  وا  زا  هک  یناطلس  رب  هکره  : دومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  ،و  نک تیافک 

ایادـخ ، منک یم  ور  شنادـناخ ) وا و  رب  ادـخ  دورد  ) دّـمحم هب  ،و  مبلط یم  یباـیماک  ادـخ  هب  ،و  میوج یم  یـشیاشگ  ادـخ  هب  : دـیوگب
هچنآ ییاـمن  یم  تاـبثا  ینک و  یم  وحم  وـت  هک  یتـسرد  هب  ، اـمرف راوـمه  میارب  ار  شا  يراومهاـن  ،و  نک مار  میارب  ار  شا  يراوـشد 
شرع راـگدرورپ  وا  ،و  مدومن لّـکوت  وا  رب  ، تسین وا  زج  يدوبعم  ، تسا سب  ارم  ادـخ  : دـیوگب زین  تسوت و  زن  باـتکلا  ّما  ،و  یهاوخب
دوخ دیرفآ  هچنآ  ّرش  زا  مد  هدیپس  راگدرورپ  هب  ،و  مراد یم  زاب  ناشیا  تّوق  لوح و  زا  ار  دوخ  ، ادخ تّوق  لوح و  هب  ، تسا گرزب 
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هک يرما  رد  ، تسا مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  ياـعد  نیا  : هدـش تیاور  مجنپ : .ادـخ  هب  زج  تسین  ییورین  شبنج و  ،و  منک یم  ظـفح  ار 
ناسآ ار  مگرم  ،و  امرف كاپ  ار  ملمع  ،و  نک محر  نم  هب  ،و  زرمایب ارم  ،و  دّمحم نادـناخ  دّـمحم و  رب  تسرف  دورد  ایادـخ  : دـمآ شیپ 

،و زرمایب ار  میاهاطخ  ،و  امرف اـجرب  اـپ  ار  متّجح  ،و  هد تیفاـع  مرمع  ماـمت  رد  ،و  شخب ینمیا  ار  مسرت  ،و  نک تیادـه  ار  مبلق  و  اـمن ،
يدـب زا  ،و  مناوتان نم  اریز  ، شخب تعـسو  نم  رب  ما  يزور  رد  ،و  امن ناسآ  ار  مبلطم  ،و  رادـب مرادـیاپ  منید  رد  ،و  نک دـیپس  ار  میور 

زا یهّجوـت  نم  دوـبعم  يا  ،و  زاـسم راـچد  مدوـجو  رد  یتبیـصم  هب  ارم  ،و  رذـگرد تسوـت  دزن  هچنآ  یبوـخ  هب  ، تسا نـم  دزن  هـچنآ 
نیرتهب هک  هچنآ  نآ  ببـس  هب  ،و  ینک فرطرب  يا  هدرک  مراتفرگ  نآ  هب  هک  ار  هچنآ  ۀمه  نآ  ۀلیـسو  هب  هک  ، شخبب نم  ار  تتاهّجوت 

میارب ،و  هدیرب تناگدنب  زا  مدیما  ،و  هدـش مک  ما  هراچ  ،و  هتـشگ تسـس  میورین  هک  یتسار  هب  ، ینادرگزاب نم  هب  تسا  نم  هب  وت  ةویش 
تتردق دننام  ، یهد ملماک  تمالـس  ،و  ینک محر  نم  هب  هکنیا  مراگدرورپ  يا  ، هدنامن نم  رب  تتردق  و.وت  رب  لّکوت  ،و  وت هب  دـیما  زج 

یم مدنمورین  تا  یشخب  تمعن  هب  دیما  و  دهد ، یم  شـشمارآ  تیاهتمعن  دای  ، نم دوبعم  ، ییامن مراتفرگ  ، ینک مباذع  هک  تسا  نم  رب 
هدننک عافد  ،و  مرادهگن مهاگهانپ و  ،و  مهانپ میاقآ و  مراگدرورپ و  ییوت  ، مدوبن غراف  تیاهتمعن  زا  ، يدـیرفآ ارم  هک  یتقو  زا  ، دـیامن

ریدـقت ،و  يدرک هچنآ  رد  ، میـالوم اـقآ و  يا  ، مـنآ رد  نـم  هـچره  تتردـق  اـضق و  رد  ،و  ما يزور  راد  هدـهع  ،و  نـم رب  ناـبرهم  ،و  ما
اهنیا عفد  يارب  نم  ، دشاب مراتفرگ  نآ  هب  هک  هچنآ  ۀمه  زا  نم  تیفاع  یصالخ و  رد  باتش  دیاب  ، يدومرف متح  ،و  يدومن
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هب مدیما  منامگ و  نیرتهب  دزن  ، مارکا تمظع و  بحاص  يا  ، منک یمن  دامتعا  وت  زا  ریغ  یسک  رب  اهنآ  رد  ،و  مبای یمن  ار  وت  زج  يدحا 
نابرهم يا  ، راذگ ّتنم  دناوخ  یم  ار  وت  هک  يا  هدننکاعد  ره  نم و  رب  نآ  هب  ،و  نک محر  ما  هیاپ  یتسس  یگراچیب و  يراز و  هب  ،و  وت

یم مالّسلا  هیلع  داجس  ترضح  : هدش لقن  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  مشـش : شنادناخ  دّمحم و  رب  ادخ  دورد  ،و  نانابرهم نیرت 
يوس هب  ،و  ادخ زا  ،و  ادخ هب  ،و  ادخ مان  هب  : مرادـن یکاب  دـنیآ  درگ  نم  نایز  هب  سنا  نج و  رگا  ، میوگب ار  تاملک  نیا  هاگره  : دومرف

وت بناج  هب  ار  میور  ،و  مدرک وت  میلست  ار  نتـشیوخ  ایادخ  (، شنادناخ وا و  رب  ادخ  دورد  ) ادخ لوسر  نییآ  رب  و  ادخ ، هار  رد  ،و  ادخ
تـشپ زا  ،و  میور شیپ  زا  ، نک ظفح  نامیا  ظفح  هب  ارم  ایادـخ  ، متـشاذگ او  وت  هب  ار  مراک  ،و  مدـش مرگ  تشپ  وت  هب  ،و  مدومن هجوتم 

شبنج و اریز  ، نک رود  نم  زا  تیورین  لوح و  هب  ، تسا نم  دزن  هچنآ  ،و  میاپ ریز  مرـس و  يـالاب  زا  ،و  مپچ تسار و  تمـس  زا  ،و  مرس
تسین وت  زج  ییورین 

ره شخب  یتسه  يا  ،و  زیچ ره  زا  شیپ  یتسه  يا  : دـنناوخب ار  تیب  لـها  اـیعد  ، ناطلـس زا  سرت  هودـنا و  عفد  يارب  : هدـش دراو  متفه :
ار تتجاح  اذک  اذک و  ياج  هب  نک  نانچ  نینچ و  نم  اب  ،و  تسرف دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  ، زیچ ره  زا  سپ  هدنیاپ  يا  ،و  زیچ

: نک تموادم  اعد  نیا  ندناوخ  هب  رما  شیاشگ  يارب  : هدش تیاور  مالّسلا  هیلع  داوج  ترضح  زا  متشه : .هاوخب 

تسا ّمهم  هچنآ  رد  ارم  نک  تیافک  يزیچ  وا  زا  دنکن  تیافک  زیچ و  ره  زا  دنک  تیافک  هک  يا 
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ای ، دسرب یتبیـصم  امـش  زا  یکی  هب  هاگره  ، نم كرـسپ  يا  : دومرف یم  دوخ  دنزرف  هب  : هدـش لقن  مالّـسلا  هیلع  داجـس  ترـضح  زا  مهن :
: دیوگب نآ  رخآ  رد  ،و  دناوخب زامن  تعکر  راهچ  ای  تعکر  ود  ،و  دریگب لماک  يوضو  دیآ ، دورف  وا  رب  يا  هثداح 

يا ، دهاوخب هک  الب  زا  هچره  ةدننک  رود  يا  ، ناهن ره  ياناد  يا  ، نمجنا ره  رد  رضاح  يا  ، زار ره  ياونـش  يا  ، تیاکـش ره  هاگیاج  يا 
هک یـسک  ندناوخ  مناوخ  یم  ار  وت  ( شنادـناخ وا و  رب  ادـخ  دورد  ) دّـمحم ةدـننیزگرب  يا  ،و  یـسوم اب  وگنخـس  يا  ، میهاربا تسود 

هچنآ ندش  فرطرب  يارب  هک  ، هدنامرد بیرغ  بیرغ  ياعد  ، هتشگ تسس  شیورین  ،و  هدش مک  شا  هراچ  ،و  هتشگ تخـس  شا  يرادن 
یلاعت قح  هکنآ  رگم  ، دناوخ یمن  يدحا  ار  اعد  نیا  هک  یتسرد  هب  نانابرهم  نیرت  نابرهم  يا  ، دـبای یمن  وت  زج  ار  یـسک  ، تسوا رد 

،و ینک یم  لسغ  مغ  هودنا و  عفر  يارب  : هدش لقن  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  مهد : .دنک  یم  فرطرب  هّللا  ءاش  نا  وا  زا  ار  هثداح 
: ییوگ یم  ،و  یناوخ یم  زامن  تعکر  ود 

فرطرب ار  ممغ  ،و  اشگب ار  مهودنا  ، ناهج ود  ره  میحر  ،و  ترخآ ایند و  رگشیاشخب  يا  ، مغ ةدننک  فرطرب  يا  ،و  هودنا ةدنیاشگ  يا 
و.ربب ار  میالب  نک و  كاپ  رادهگن و  ارم  ، تسا هدوبن  شیاتمه  يدحا  ،و  هدشن هداز  ،و  هدازن هک  زاین  یب  ياتکی  ۀناگی  يادـخ  يا  ، نک

.ناوخب ار  [ قلف سان و  ياه  هروس  ] نیتذعم یسرکلا و  هیا 

تتمحر هب  ، تسین وت  زج  يدوبعم  ، اـجرب اـپ  يا  ، هدـنز يا  : ییوگ یم  هدجـس  رد  هبترم  دـص  ، هودـنا عـفر  يارب  : هدـش تیاور  مهدزاـی :
راذگماو منتشوخ  هب  ،و  نک متیافک  هدرب  هودنا  هب  ارم  هچنآ  زا  ، منک یم  یهاوخدایرف 

: وگب دمآ  شیپ  یتجاح  ادخ  دزن  ، وت يارب  تقوره  هعامس  يا  : هدومرف هعامس  هب  : هدش لقن  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  زا  مهدزاود :
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قح هب  سپ  ، تساهماقم زا  یماقم  ،و  اـهنأش زا  ینأـش  وت  دزن  اـهنآ  يارب  هک  یتسرد  هب  ، ّیلع دّـمحم و  قح  هب  مهاوخ  یم  وت  زا  ایادـخ 
زور یتقو  هک  یتسرد  هب.ینک  نانچ  نینچ و  نم  اـب  ،و  یتسرف دورد  دّـمحم  نادـناخ  دّـمحم و  رب  هکنیا  ، ماـقم نآ  قح  هب  ،و  نأـش نآ 

امهیلع یلع  دّمحم و  هب  دنمزاین  زور ، نآ  رد  هکنآ  رگم  دنامن  يا  هدـش  ناحتما  نمؤم  یلـسرم و  ربمایپ  یبّرقم و  ۀتـشرف  ، دوش تمایق 
هب میارب  ، مدرک تساوخرد  ادـخ  لوسر  زا  یتـقو  : هدرک لـقن  مالّـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما  زا  دـیدحلا  یلا  نبا  : دـیوگ ریقف.تسا  مالّـسلا 
یم مدینـش   ، مداد شوگ  شیاعد  هب  ، تشادرب اعد  هب  تسد  ،و  دـناوخ زامن  تساـخرب و  سپ  ، منک یم  اـعد  : دومرف دـنک  اـعد  ترفغم 

: دیوگ

وت زا  رت  یمارگ  ادـخ  دزن  اـیآ  : دوـمرف !؟ دوـب ییاـعد  هچ  نیا  هّللا  لوـسر  اـی  : متـشاد هضرع  نـم.ّیلعل  رفغا  ، كدـنع ّیلع  ّقـحب  ّمـهّللا 
؟ منک دوخ  هیفش  شترضح  دزن  ار  وا  نم  هک  ، تسه

.میدرک رکذ  دوب  لصف  نیا  بسانم  هک  ار  ییاهاهعد  زا  یضعب  ، رکش هدجس  ياهاعد  نایب  رد  لوا  باب  رد  ام  : دیوگ ّفلؤم 

اهیرامیب اهدرد و  يارب  اعد  دنچ  نایب  رد  : متشه لصف 

ریغ نکاس و  قرع  یف  هّلل  همعن  نم  مک  هّللاب  هّللا و  مسب  : ییوگ یم  اهدرد  عفر  يراب  : هدش لقن  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  لّوا :
هـس ،و  يریگ یم  دوخ  تسار  تسد  هب  ار  دوخ  [ تروص يوم  ] نساحم بجاو  زاـمن  زا  سپ  رکاـش و  ریغ  رکاـش و  دـبع  یلع  ، نکاـس

.دشاب هارمه  هیرگ  کشا و  اب  لمع  نیا  هکش  اب  صیرح  و.يّرض  فشکا  یتیفاع و  لّجع  یتبرک و  یّنع  جّرف  ّمهّللا  : ییوگ یم  هبترم 

: وگب راذگب و  درد  ياج  رب  تسد  : هدش لقن  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  مود :

درد ياج  هبترم  هس  و.دجا  ام  یّنع  حسما  ّمهّللا  ، هّللاب ّالا  هّوق  لوح و ال  ،و ال  هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  دّمحم  ،و  هّللاب هّللا و  مسب 
.نک حسم  تسار  تسد  هب  ار 
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ناشیا ندید  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  ، دش رامیب  مالّسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  : هدش تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  زا  موس :
: وگب : دومرف ناشیا  هب  تفر و 

کتمحر یلا  اجورخ  ،و  کتّیلب یلع  اربص  کتیفاع و  لیجعت  کلاسا  ّینا  ّمهّللا 

: ییوگ یم  هبترم  هس  يراذگ و  یم  درد  ياج  رب  ار  دوخ  تسد  : هدش تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  مراهچ :

کئافـشب و ینیفـشت  نا  ، میکح ّیلع  باتکلا  ّما  یف  كدـنع  وه  ،و  نیمالا حوّرلا  هب  لزن  يذـّلا  ، میظعلا نارقلا  ّقحب  کـلاسا  ّینا  ّمهّللا 
.کئالب نم  ینیفاعت  ،و  کئاوادب ینیوادت 

دزن ار  نآ  تیاکش  ، دش ضراع  میوناز  رد  يدرد  : هدش تیاور  هزمح  وبا  زا  مجنپ : .یتسرف  یم  تاولص  دّمحم  لآ  دمحم و  رب  سپس 
نم نمحرا  اـی  ،و  لئـس نم  ریخ  اـی  ، یطعا نم  دوـجا  اـی  : وـگب يدروآ  اـجب  زاـمن  هاـگره  : دـندومرف ، مدرب مالّـسلا  هـیلع  رقاـب  ترـضح 
موس باب  زاغآ  رد  ام  : دـیوگ فلؤم.متفاـی  تیفاـع  مدـناوخ و  ار  نآ  : تفگ.یعجو نم  ینفعا  ،و  یتلیح هّلق  یفعـض و  محرا  ، محرتسا

.میدرک رکذ  اه  يرامیب  اهدرد و  يارب  ار  ییاهاعد 

تسا تاذوع  اهزرح و  یضعب  رد  : مهن لصف 

تشحو هب  يالتبا  زا  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  تمدخ  یصخش  : هدش تیاور  لوا : تسا : زیچ  شـش  دوش  یم  رکذ  اجنیا  رد  هچنآ 
هن بش و  رد  هن  درک  دیهاوخن  تشحو  دییوگب  ار  نآ  رگا  هک  مهدن  ربخ  يزیچ  هب  ار  امش  ایآ  : دومرف ترضح  ، درک تیاکـش  سرت  و 

نایاپ هب  ادخ  هک  یتسرد  هب  ، تسا سب  ار  وا  ادخ  دنک ، لّکوت  ادخ  رب  هکره  هک  ، مدرک لّکوت  ادخ  رب  ،و  ادخ هب  ادخ و  مان  هب  ؟ زور رد 
تا يرادهگن  ناما و  رد  تراوج و  تیامح و  رد  ارم  ایادخ  ، داد رارق  يا  هزادنا  يزیچ  ره  يارب  يادـخ.تسا  شیوخ  راک  ةدـنناسر 

هک یسک  مود : .دیزگ  ار  وا  برقع  بش  نآ  رد  ، درک كرت  ار  نآ  یبش  دناوخ  یم  ار  اعد  نیا  لاس  یـس  يدرم  : هدش تیاور.هد  رارق 
: دیوگب دناوخب و  یسرکلا  هیا  ، دروآ زور  هب  اهنت  یقاتا  ای  هناخ  رد  ار  بش 
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.یتدحو یلع  یّنعا  ،و  یتعور نما  ،و  یتشحو سنا  ّمهّللا 

هب ار  امش  : داد ذیوعت  تاملک  نیا  هب  ار  مالّسلا  امهیلع  نیـسح  نسح و  ترـضح  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  : هدش تیاور  موس :
ّرش زا  مشچدب و  مشچ  ره  ّرـش  زا  ،و  هدنزخ هدنزگ و  ره  ّرـش  زا  مهد  یم  هانپ  یگلمج  شرتوکین  ياهمان  ۀمه  و  ادخ ، لماک  تاملک 

.درک یم  ذیوعت  نینچ  نیا  ار  قاحسا  لیعامسا و  ، مالّسلا هیلع  میهاربا  ترضح  : دومرف هاگنآ.دزرو  دسح  هک  هاگنآ  دوسح 

ترـضح نآ  تمدـخ  اه  کیک  رازآ  زا  اه  گـنج  زا  یـضعب  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  باحـصا  : هدـش تیاور  مراـهچ :
یمن كاب  يرد  دـنبرد و  چـیه  زا  هک  يا  هدـنهج  هایـس  يا  : دـنناوخب نینچ  دـنور  یم  دوخ  هاگباوخ  هب  یتقو  : دومرف.دـندرک تیاکش 
ریما زا  مجنپ : .دیایب  دروآ  هچنآ  اب  حبص  ،و  دورب بش  ات  ، يرازایم ار  مهباحـصا  ارم و  هکنیا  مهد  یم  دنگوس  وت  رب  باتکلا  ّما  هب  ، دنک

لایناد و ّبرب  ذوعا  : وگب يدید  اهنآ  لاثما  گرگ و  گنلپ و  ریش و  دننام  ار  يا  هدنرد  روناج  نوچ  : هدش تیاور  مالّسلا  هیلع  نانمؤم 
هیا وا  تروـص  رد  يدـید  هدـنرد  روناـج  نوـچ  : هدـش تـیاور  مالّـسلا  هـیلع  قداـص  ترـضح  زا  و.دسأتــسم  دـسا  ّلـک  نـم  ، ّبـجلا

: وگب وا  هب  ناوخب.یسرکلا و 

نانمؤم ریما  ةدارا  ،و  دواد نب  نامیلـس  ةدارا  و  (، شنادـناخ وا و  رب  ادـخ  دورد  ) دّـمحم ةدارا  ،و  ادـخ راوتـسا  ةدارا  هب  مناوخ  یم  ار  وت 
دهاوخ نادرگ  يور  وت  زا  هّللا  ءاش  نا.نانمؤم  ریما  زا  سپ  ( ناشیا رب  ادخ  دورد  ) هزیکاپ ناماما  )و  وا رب  ادخ  دورد  ) بلاط یبا  نب  یلع 

.دش

راچد ییالب  اـی  هکلهم  هب  هاـگره  یلع  اـی  : دومرف مالّـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  : هدـش تیاور  مشش :
میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب  : وگب يدش 
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.دنک یم  رود  وت  زا  دهاوخب  الب  عاونا  زا  ار  هچنآ  ادخ  هک  یتسرد  هب.میظعلا  ّیلعلا  هّللاب  ّالا  هّوق  لوح و ال  و ال 

ایند جیاوح  يارب  هک  رصتخم  ياعد  دنچ  نایب  رد  : مهد لصف 

.تساعد یس  ددرگ  یم  رکذ  اجنیا  رد  هچنآ  تسا و  دنمدوس  ترخآ  و 

متخبشوخ تیاوقتاب  ،و  تمنیب یم  ایوگ  هک  نانچ  مسرتب  وت  زا  هد  مرارق  ایادخ  : وگب : هدش تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  لّوا :
ات ، نک تیاـنع  تکرب  تریدـقت  رد  نم  هب  ،و  هد رارق  ریخ  تا  يرواد  رد  میارب  ،و  نـکم متخبدـب  تا  یناـمرفان  رد  مطاـشن  هـب  و  اـمن ،

،و هد رارق  مداـهن  رد  ار  ما  يزاـین  یب  ،و  یتخادـنا ریخأـت  هب  ار  هچنآ  باتـش  ،و  يراد باتـش  هـچنآ  ندرک  رید  مشاـب  هتـشادن  تـسود 
وا ةرابرد  ،و  امرف ما  يرای  ، دراد یم  اور  متـس  نم  رب  هک  یـسک  رب  ،و  هد رارق  نم  ثراو  ار  ود  نآ  ،و  ممـشچ شوگ و  هب  نک  مدنمرهب 

.نک نشور  نآ  نم  هب  ار  ممشچ  نم و  راگدرورپ  يا  نایامنب  نم  هب  ار  تتردق 

روح روآ  رد  مرـسمه  هب  ،و  رب نوریب  ملاس  ایند  زا  ،و  هد يرای  ارم  تمایق  زور  ساره  رب  يادخ  : وگب : هدش لقن  ترـضح  نآ  زا  و  مود :
فیرـش ياعد  نیا  موس : .نک  دراو  تا  هتـسیاش  ناگدنب  رد  تتمحر  هب  ارم  ،و  امرف متیافک  مدرم  ملایع و  دوخ و  ۀنیزه  زا  ،و  ار نیعلا 

شا ینابرهم  رایسب و  شتمحر  هک  ادخ  مان  هب  : تسا ترخآ  ایند و  رد  يراگتسر  ةدنریگربرد  و  دنک ، یم  ظفح  ناهانگ  زا  هک  تسا 
وکین يا  ، تشذگ راوگرزب  يا  ، يرادن ار  تمرح  ةدرپ  نم  زا  ،و  یناشوپب ار  یتشز  ،و  ینک راکـشآ  ار  ییابیز  هک  يا  ، تسا یگـشیمه 
مـشچ راوگرزب  يا  ، هیالگ ره  تیاهن  يا  ، زار ره  بحاص  يا  ، تمحر اـب  ، تسد ود  هداـشگ  رهم  هب  يا  ، شزرمآ خارف  يا  ، هدـنرذگرد

، شوپ
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دّمحم و رب  ، سردایرف يا  ، تیاهن يا  ، الوم يا  ، اقآ يا  ، راگدرورپ يا  ، نآ تقایل  زا  شیپ  تمعن  ره  ةدننک  زاغآ  يا  ، ناسحا گرزب  يا 
.بلطب یهاوخ  یم  هچره  یلاعت  قح  زا  هاگنآ  یهدن  رارق  خزود  شتآ  رد  ارم  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  ،و  تسرف دورد  دّـمحم  نادـناخ 

ییوت ،و  دیدش هودـنا  ره  رد  نم  نانیمطا  دروم  ییوت  ییادـخ  : دـناوخ ار  اعد  نیا  : هدـش لقن  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  مراهچ :
نآ زا  لد  هک  يدیدش  هودنا  رایـسب  هچ  ، دمآ دورف  نم  رب  هک  يرما  ره  رد  ما  هریخذ  نانیمطا و  دروم  ییوت  ،و  یتخـس ره  رد  نم  دیما 
یم نابز  مخز  نآ  رطاخ  هب  نمـشد  ،و  دـهد یمن  کـمک  نآ  هب  هناـگیب  شیوخ و  ،و  ددرگ یم  مک  نآ  رد  هراـچ  ،و  دوش یم  ناوتاـن 
سپ منادرگ  ور  نآ  رد  وت  ریغ  زا  ، مدومن تیاکـش  وت  هب  نآ  زا  ،و  مدروآ وت  هاگرد  هب  ار  نآ  ، دنک یم  ما  هتـسخ  نآ  رد  اهراک  ،و  دنز

ره تیاهن  ،و  تجاح ره  بحاـص  ،و  تمعن ره  تسرپرـس  ییوت  سپ  ، يدومن تیاـفک  نآ  زا  ارم  ،و  يدرک فرطرب  ،و  يدوشگ ار  نآ 
رد هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  ياعد  نامه  اعد  نیا  : دـیوگ ّفلؤم.تسار  وت  نوزف  ناسحا  ،و  تسار وت  رایـسب  شیاتـس  ، تبغر

ترـضح زا  رگید  ياـعد  ود  اـعد  نیا  زج  ،و  تسا اروشاـع  زور  رد  مالّـسلا  هیلع  ادهّـشلادّیس  ترـضح  ياـعد  ،و  بازحا ردـب و  زور 
ار ناشیا  هک  ینامز  ، دندومرف میلعت  مالّسلا  هیلع  داجـس  ترـضح  هب  هک  تسا  ییاعد  یکی  ، دندناوخ اروشاع  زور  رد  هک  هدش  تیاور 

يالب هودـنا و  مهم و  زاین  تجاـح و  يارب  ار  اـعد  نیا  ،و  دیـشوج یم  نوخ  ناـشکرابم  ندـب  زا  هک  یلاـحرد  دنابـسچ  دوخ  ۀنیـس  هب 
رب هک  يا  ، میظع نآرق  قـح ط و  هب  ،و  میکح نآرق  سی و  قـح  هـب  :: تـسا نـیا  اـعد  نآ  ،و  دـنناوخ یم  راوـشد  گرزب  رما  تـخس و 
زا مغ  ةدنیاشگ  يا  ، ناراتفرگ زا  هودنا  مغ و  ةدـننک  جراخ  يا  یناد ، یم  تسا  نطاب  رد  هچنآ  هک  يا  ، ییاناوت ناگدـنهاوخ  ياهزاین 

هدنهد يزور  يا  ، درمریپ هب  هدننک  محر  يا  ، ناکانمغ
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ار دوخ  تجاح  و.نک  نانچ  نینچ و  نم  اب  ،و  تسرف دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  ، يرادن ریسفت  هب  زاین  هک  يا  ، ریغص كدوک  هب 
: تفگ تشادرب و  نامسآ  بناج  هب  ار  دوخ  تسد  : هدش لقن  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  مجنپ : .هاوخب 

نیا : هدش تیاور  ترضح  نآ  زا  و  مشـش : رتشیب  هن  نیا و  زا  رتمک  هن  راذگماو  دوخ  هب  ارم  ینداهن  مهرب  مشچ  زگره  مراگدرورپ  يا 
مالّسلا هیلع  قداص  ترضح  زا  متفه : نک  محر  نم  هب  تسین  میارب  ربص  ناوت  نآ  رب  مرادن و  ار  شبات  هچنآ  رب  : تفگ یم  ار  تاملک 

: وگب : هدش لقن 

ینک نانچ  نینچ و  نم  اب  مهاوخ  یم  وت  زا  تمرک  لامج و  لالج و  هب  ادنوادخ 

نیراعملا و ال نم  ینلعجت  ّمهّللا ال  : وگب رایـسب  هک  دومرف  نم  هب  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  : هدـش لقن  سنوی  نب  لضف  زا  متـشه :
ریصتقّتلا نم  ینجرخت 

دننامه ، يداهناو ناشدوخ  هب  ار  اهنآ  هک  یناسک  زا  ارم  ای  ، هدـم رارق  تسا  رادـیاپان  هیراع و  ناشنامیا  هک  یناسک  زا  ارم  ایادـخ  : ینعی
دورب و دهاوخب  اجکره  ،و  دنکب دهاوخب  يراک  ره  هک  ، دننک اهر  ندرک  ارچ  هب  ار  وا  دـننکفا و  شندرگ  هب  ار  شراهم  هک  ییاپراهچ 

وت هاـگ  رد  رّـصقم  ار  دوخ  هشیمه  هک  مشاـب  ناـنچ  هکلب  ، منادـن رّـصقم  ار  دوخ  نم  هک  نکم  ناـنچ  ینعی  ، نکم نوریب  ریـصقت  زا  ارم 
.منادب

: دیزرمآ درک  اعد  نآ  هب  هک  هملک  ود  نیا  ببس  هب  ار  هیداب  زا  يدرم  یلاعت  قح  : هدش تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  ترضح  زا  مهن :

.ینآ ۀتسیاش  وت  ما  يزرمایب  رگا  ،و  منآ راوازس  نم  ، ینک مباذع  رگا  ایادخ 

ار ادخ  ، دیزرو یم  رارصا  نآ  هب  اعد  رد  هک  يزیچ  رتشیب  ، مدینش یم  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  : هدش تیاور  یّقر  رواد  زا  مهد :
هب : هدش تیاور  غیاض  دیزی  زا  مهدزای : .دـناوخ  یم  مالّـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  همطاف و  نانمؤم و  ریما  دّـمحم و  : نت جـنپ  قح  هب 

مهقزرا ّمهّللا  : دناوخ ام  يارب  ار  اعد  نیا  ترضح  ، ناوخب ام  يارب  ار  ادخ  : متفگ مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح 
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اعد نیا  مهدزاود : .مهب  هلعفا  مهّللا  ، مهب هلعفت  نا  کقلخ  ّقحا  مّهنا  ّمهّللا  ، تاولّـصلا یلع  هظفاحملا  ،و  هنامالا ءادا  ،و  ثیدحلا قدـص 
: دناوخب دناوخ  یم  نانمؤم  ریما  هک  ار 

باتـش ات  ، راذگ ّتنم  نم  رب  ترما  ربارب  رد  میلـست  ،و  تریدـقت هب  يدونـشخ  ،و  تهاگن هب  نتـشاذگاو  ،و  تدوخ رب  لّکوت  هب  ایادـخ 
.نایناهج راگدرورپ  يا  ، مشاب هتشادن  تسود  يدرک  باتش  نآ  رد  ار  هچنآ  ریخأت  ،و  یتخادنا ریخأت  ار  هچنآ 

زور و هاگره  : دیامرف یم  تراگدرورپ  : درک ضرع  دمآ و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  تمدـخ  لیئربج  : هدـش تیاور  مهدزیس :
وت شیاتـس  ایادـخ  : وـگب نـک و  دـنلب  نـم  بناـج  هـب  ار  تیاهتـسد  ، يروآ اـجب  ار  تداـبع  قـح  ،و  ینک یتداـبع  ارم  یتـساوخ  یبـش 
وت شیاتـس  ،و  تسین وـت  مـلع  زج  یناـیاپ  شیارب  هـک  شیاتـس  تـسار  وـت  شیاتـس  ،و  تا یگـشیمه  اـب  یگـشیمه  یـشیاتس  ، تـسار
وت يدونشخ  زج  یـشاداپ  شا  هدنیوگ  يارب  هک  یـشیاتس  تسار  وت  شیاتـس  ،و  درادن يا  هزادنا  وت  تساوخ  زج  هک  یـشیاتس  ، تسار

،و یتمظع ره  ،و  یتوربج ره  ،و  یتّزع ره  يرون و  ره  ،و  ییابیز ره  ،و  يرخف ره  ،و  یناسحا ره  ،و  یـشیاتس ره  تسار  وت  ایادخ  ، تسین
يوس هب  ناهن  هچ  راکـشآ و  هچ  روما  ۀمه  ،و  تسوت تسد  هب  يریخ  ره  ،و  قلخ ۀمه  ،و  يزور بش و  ره  ،و  ترخآ ۀمه  ایند و  ۀـمه 
نایاش ، یمکح هنالداع  ، یتمعن لماک  ، ییاـنث گرزب  ، یـشیامزآ وکین  وت  يدـبا ، یـشیاتس  ، تسار وت  شیاتـس  ایادـخ  ، ددرگ یمزاـب  وت 

، ییاطع
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نیمز رد  تسار  وت  شیاتس  و  نامـسآ ، تفه  رد  تسار  وت  شیاتـس  ایادخ  ، نامـسآ رد  يدوبعم  نیمز و  رد  يدوبعم  ، ییاهتمعن وکین 
نآ اـههوک  رد  تسار  وت  شیاتـس  و  اهنیمزرـس ، تعـسو  هب  تسار  وت  شیاتـس  ،و  ناگدـنب تقاـط  هب  تسار  وـت  شیاتـس  ،و  هدرتـسگ

شیاتس ،و  دشخب ینـشور  هک  یماگنه  زور  رد  تسار  وت  شیاتـس  ،و  دناشوپب هک  هاگنآ  بش  رد  تسار  وت  شیاتـس  ،و  نیمز ياهخیم 
نیمز ۀمه  مردنا و  شـشیاتس  هب  ادخ  تسا  هّزنم  و  گرزب ، نآرق  دمح و  ةروس  رد  تسار  وت  شیاتـس  ،و  ایند ترخآ و  رد  تسار  وت 
تـسا هّزنم  ، دنیامن شکیرـش  هچنا  زا  تسا  رترب  هّزنم و  ، تسا هدیچیپ  شتردـق  تسد  هب  اهنامـسآ  ،و  تسوا تسد  رد  تمایق  زور  رد 

زیچ همه  ، یـسّدقم هتـسجخ و  رترب و  ، ام راگدرورپ  وت  یهّزنم  وا ، ةولج  زج  تسا  هدنوش  كاله  زیچ  همه  ، مردنا شـشیاتس  هب  ادخ و 
یتشگ هریچ  زیچ  همه  رب  ،و  تا يدنلب  هب  يدمآ  زارف  زیچ  همه  يالاب  ،و  يدومن روهقم  تتّزع  اب  ار  زیچ  همه  يدیرفآ ، تتردـق  هب  ار 

هب يدومن  تیادـه  ار  ناگتـسیاش  ،و  تیاهباتک اب  یتخیگنارب  ار  اـیبنا  ،و  تملع تمکح و  هب  ار  زیچ  همه  يدروآ  دـیدپ  ،و  تیورین هب 
تیارب ، يا هناـگی  ، تسین وت  زج  يدوـبعم  ، تتنطلـس هب  يدرک  روـهقم  ار  قـلخ  ،و  تا يراـی  هب  يدرک  دـییأت  ار  ناـنمؤم  ،و  تا هزاـجا 
تیاـهن ،و  اـه هیـالگ  هاـگیاج  وت  ، میرادـن وت  هب  زج  یتـبغر  ،و  میهاوخ یمن  وت  زا  زج  ،و  مینک یمن  تداـبع  ار  وـت  زج  ، تسین یکیرش 

.ییام همه  کلام  دوبعم و  تبغر و 

ارچ : دومرف ترـضح  ، درک تیاکـش  مالّـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  دزن  شیاعد  تباجا  ندـش  ینـالوط  زا  يدرم  : هدـش تیاور  مهدراـهچ :
ياعد
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رون ناهنپ  ظوفحم  رتگرزب  گرزب  مسا  هب  مهاوخ  یم  وت  زا  ایادخ  : وگب : دومرف ؟ تساعد مادـک  دیـسرپ  ؟ یناوخ یمن  ار  هباجإلا  عیرس 
تـسا يرون  ،و  رون ره  رب  تسا  يرون  ،و  رون رد  تسا  يرون  ،و  رون زا  تسا  يرون  ،و  رون اب  تسا  يرون  هکنآ  راکـشآ  ناـهرب  رادـیاپ 

ره ،و  یـشکندرگ ناطیـش  ره  ،و  دوش هتـسکش  یتخـس  ره  نآ  اب  ،و  یکیرات ره  نآ  هب  دریگ  ینـشور  هک  تسا  يرون  ،و  رون ره  يالاب 
ینمیا نآ  هب  يا  هدنـساره  ره  ، دتـسیان نآ  دوجو  اب  ینامـسآ  چـیه  ،و  دریگن رارق  نآ  دوجو  اب  ینیمز  چـیه  هک  يرون  ، يزاـبجل راـّبج 

ربارب رد  ،و  دور یم  نیب  زا  يزرودسح  ره  دـسح  ،و  يزواجتم ره  زواجت  نآ  هب  ،و  دوش یم  لطاب  نآ  هب  يرگوداج  ره  رحـس  ،و  دـبای
رب جوم  يارب  سپ  ، دـیوگ یم  نخـس  نآ  هب  هتـشرف  هک  ینامز  ، یتشک ار  نآ  دـنک  یم  لمح  ،و  دفاکـش یم  ایرد  یکـشخ و  شتمظع 
رب نآ  اـب  ،و  يدـیمان نآ  هب  ار  دوخ  هک  ، ربکا رون  ، رت هتـسجرب  رت  هتـسجرب  رتگرزب  رتگرزب  ماـن  تسوت  ماـن  نآ  ،و  دـشابن یهار  یتـشک 

دّـمحم و رب  هکنیا  ناشیا  قح  هب  وت و  قح  هب  مهاوخ  یم  وت  زا  منک و  یم  ور  وت  هب  شتیب  لـها  دّـمحم و  هب  ،و  يدـش راوتـسا  تشرع 
.دهاوخب تجاح  اذک  اذک و  ياجب  و.ینک  نانچو  نینچ  نم  اب  ،و  یتسرف دورد  دّمحم  نادناخ 

ایند و عماج  اعد  نیا  ،و  درک الما  نم  رب  ار  اـعد  نیا  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  : هدـش تیاور  مادـقملا  یبا  نب  ورمع  زا  مهدزناـپ :
ییوت ،و  راوگرزب رابدرب و  ، تسین وت  زج  يدوبعم  ، ادخ ییوت  ایادخ  : ییوگ یم  ّلج  ّزع و  يادـخ  يانث  دـمح و  زا  سپ  تسا ، ترخآ 

هناگی و تسین  وت  زج  يدوبعم  ، ادخ ییوت  ،و  میکح زع و  ، تسین وت  زج  يدوبعم  ، ادخ
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ییوت ،و  رگـشزرمآ ناـبرهم و  تسین ، وت  زج  يدوـبعم  ، ادـخ ییوـت  ،و  راـّبج اورناـمرف و  ، تسین وـت  زج  يدوـبعم  ، ادـخ ییوـت  ،و  راّـهق
تـسین وت  زج  يدوبعم  ادـخ  ییوت  ،و  رترب گرزب و  تسین  وت  زج  يدوبعم  ادـخ  ییوت  ،و  تردـق تخـس  ، تسین وت  زج  يدوبعم  ، ادـخ

ادخ ییوت  ،و  نادردق هدنزرمآ و  تسین  وت  زج  يدوبعم  ، ادخ ییوت  ،و  اناوت دـنمناوت و  تسین  وت  زج  يدوبعم  ادـخ  ییوت  ،و  انیب اونش و 
وت زج  يدوـبعم  ادـخ  ییوـت  ،و  هدوتـس زاـین و  یب  ، تسین وـت  زج  يدوـبعم  ادـخ  ییوـت  ،و  راوـگرزب هدوتـس و  ، تسین وـت  زج  يدوـبعم 

راـبدرب و ، تسین وت  زج  يدوبعم  ، ادـخ ییوت  ،و  ناـسحا رپ  رهمرپ و  ، تسین وت  زج  يدوبعم  ، ادـخ ییوت  ،و  رادتـسود هدـنزرمآ و  ، تسین
ییوت ،و  اـتکی هناـگی و  ، تسین وت  زج  يدوبعم  ، ادـخ ییوت  و  دنمهوکـش ، هدنـشخب و  ، تسین وت  زج  يدوبعم  ، ادـخ ییوت  ،و  هدـنهدازج

وت زج  يدوـبعم  ، ادـخ ییوـت  ،و  ناـهن راکـشآ و  ، تسین وـت  زج  يدوـبعم  ، ادـخ ییوـت  ،و  ادـیپ ناـهنپ و  ، تـسین وـت  زج  يدوـبعم  ، ادـخ
وت ةولج  ام  راگدرورپ  ، يدومن اطع  سپ  يدوشگ  ار  تفطل  تسد  ،و  يدرک تیاده  سپ  ، ترون تسا  لماک  ، زیچ ره  هب  ياناد  ، تسین

اراـگدرورپ ، تساـهنآ نیرتاراوگ  ،و  اهـششخب نیرترب  تشـشخب  ،و  تسا اـه  هیوس  نیرتـهب  تا  هیوس  ،و  تسا اـه  هوـلج  نیرت  یمارگ 
ار يدـب  ،و  ییامن تباـجا  ار  ناگدـنامرد  ، یهاوخب هک  ار  هکره  يزرماـیب  سپ  ، يوش یناـمرفان  ،و  ینک ینادردـق  سپ  يوش  تعاـطا 

راتفگ ،و  دیاین هرامش  هب  تیاهتمعن  ،و  دوش یمن  هداد  شاداپ  تیاعاطع  ، ییامن تشذگ  ناهانگ  زا  ،و  يریذپب ار  هبوت  ،و  ینک فرطرب 
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ناش يداـش  یتحار و  یگدوسآ و  ،و  ناـشجرف رد  ،و  تسرف دورد  دّـمحم  نادـناخ  دّـمحم و  رب  ایادـخ.دسرن  تیاـنث  هب  يا  هدـنیوگ 
تیانع هنـسح  ترخآ  ایند و  رد  اـم  هب  ،و  نک دوباـن  سنا  ّنج و  زا  ار  ناشنانمـشد  ،و  ناـشچب نم  هب  ار  ناـشجرف  معط  ،و  اـمرف باـتش 
یناسک زا  ار  ام  ،و  هد رارق  دـنوش  یمن  نیگهودـنا  ،و  تسین نانآ  رب  یفوخ  هک  یناسک  زا  ار  ام  ،و  نک ظـفح  شتآ  باذـع  زا  ،و  اـمرف

رد ، هد تکرب  نم  هب  ،و  راد اجرباپ  تباث  راتفگ  هب  ترخآ  ایند و  رد  ارم  و  دننک ، یم  لّکوت  ناشراگدرورپ  رب  ،و  دندرک ربص  هک  رادـب 
، رادب مملاس  طارص  رب  ،و  تمایق زور  ياهساره  ،و  نازیم باسح و  رانک  ،و  هرابود تشگزاب  و  ناهج ، نآ  هاگیاج  گرم و  یگدنز و 
هب ارم  هک  یـسرت  ،و  دوخ زا  میب  ییاسراپ و  یکین و  اوقت و  هناقداص و  نیقی  دـنمدوس و  شناد  اـمرف  نم  بیـصن  ،و  منارذـگب نآ  زا  و 

ایند و ریخ  ۀمه  زا  ،و  راذـگم او  ارم  ،و  شاب متـسرپرس  ،و  رادـم منمـشد  ،و  رادـب متـسود  ،و  دزاسن مرود  وت  زا  دـناسرب و  وت  برق  ماقم 
مهانپ متـسنادن  متـسناد و  نآ  زا  ار  هچنآ  شا  یمامت  هب  اهیدب  ۀمه  زا  ،و  امرف اطع  نم  هب  متـسنادن  متـسناد و  نآ  زا  هک  هچنآ  ، ترخآ

: هدش لقن  راّمع  نب  هیواعم  زا  مهدزناش : .هد 

يا ، هناـگی يا  : وـگب ، ارچ : دوـمرف ؟ یهد یمن  صاـصتخا  ییاـعد  نتخوـمآ  هب  ارم  اـیآ  : مدرک ضرع  مالّـسلا  هـیلع  قداـص  ترـضح  هـب 
ياونـش يا  ، رهمرپ يا  ، راوـگرزب يا  ، زیزع يا  ، تسین شیاـتمه  يدـحا  ،و  هدـشن هداز  ،و  دازن هـک  يا  ، زاـین یب  يا  ، اـتکی يا  راوـگرزب ،

: يدومرف ، ادخ يا  ادخ  يا  ادخ  يا  ، درک اطع  هک  یسک  نیرتهب  يا  ، دش تساوخرد  هک  یسک  نیرت  هدنشخب  يا  ، اهاعد
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: تفگ یم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  : دومرف ترضح  هاگنآ.میدوب  ییوگخساپ  بوخ  هچ  ، سپ ، دناوخ ار  ام  حون 

وت زا  تا  هولج  رون  هب  ، يا هدش  تساوخرد  بوخ  ،و  یـشاب یم  يا  هدش  هدـناوخ  بوخ  ،و  یتسه ییوگ  خـساپ  بوخ  وت  انامه  يرآ 
یم تساوخرد  وت  زا  تیاه  هیاپ  ۀمه  عمج و  مکحم و  ژد  توکلم و  هب  ، مهاوخ یم  وت  زا  تتوربج  تردق و  تّزع و  هب  مهاوخ ، یم 
ینک نانچو  نینچ  نم  اب  ،و  یتسرف دورد  دّمحم  نادناخ  دّـمحم و  رب  هکنیا  دّـمحم  زا  سپ  نانیـشناج  قح  هب  دّـمحم و  قح  هب  ،و  منک

ییاـعد نم  هب  : درک ضرع  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  هب  رفعج ، وـبا  هب  فورعم  هفوـک  مدرم  زا  یـصخش  : هدـش تـیاور  مهدـفه :
رد هک  يا  ، منمیا شمـشخ  زا  يراوشد  ره  دزن  هک  يا  ، میوا هب  راودـیما  يریخ  ره  يارب  هک  يا  : وگب : دومرف ، مناوخب ار  نآ  هک  ، زوماـیب

ار وا  ،و  تساوخن وا  زا  هک  ره  هک  يا  ، دیـشخب شتمحر  رهم و  يور  زا  ، تساوخ وا  زا  هکره  هک  يا  ، دنک یم  اطع  رایـسب  ، كدنا ربارب 
اطع نم  هب  ترخآ  ریخ  ۀـمه  ،و  ایند ریخ  ۀـمه  زا  متـساوخرد  هب  و  تسرف ، دورد  دّـمحم  نادـناخ  دّـمحم و  رب  ، دومرف اـطع  تخانـشن 
رقاب ترضح  : هدش تیاور  مهدجه : .میرک  يا  ازفیب  نم  هب  تلضف  یخارف  زا  ،و  ینک اطع  نم  هب  هک  ار  هچنآ  تسین  ینتساک  اریز  ، نک

: دومرف میلعت  یلع  نب  هّللا  دبع  شردارب  هب  ار  اعد  نیا  مالّسلا  هیلع 

،و زادنیم عمط  هب  ار  يدوسح  ینمـشد و  نم  ةرابرد  ،و  دور الاب  نظ  نسح  ياضف  هب  نظ  ءوس  هلحرم  زا  ات  ، هد تعفر  ار  منامگ  ایادـخ 
تیاده ترتراوتسا  هار  هب  ارم  ،و  نک محر  نم  هب  ،و  زرمایب ارم  ایادخ  ، امرف ظفح  باوخ  يرادیب و  رد  ،و  هتسشن هداتسیا و  لاح  رد  ارم 
تیاور مهدزون : .هد  رارق  ناـهج  ناـبوخ  زا  ارم  ،و  زیر ورف  نم  زا  ار  هاـنگ  یهدـب و  ینیگنـس  ،و  نک ظـفح  خزود  شزوس  زا  ،و  اـمرف

: هدش
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شرع راگدرورپ  ،و  تساهنآ ناـیم  رد  هچنآ  ،و  هناـگتفه ياهنامـسآ  راـگدرورپ  ایادـخ  : تسا [ بلط رد  يراـشفاپ  ] حاـحلإ ياـعد  نیا 
تساوخرد وت  زا  ، ناربمایپ متاخ  دّمحم  راگدرورپ  ،و  تمظعاب نارق  راگدرورپ  ،و  لیفارـسا لییاکیم و  لیئربج و  راگدرورپ  ،و  گرزب

نایم نآ  اـب  ،و  يزادـنا یم  ییادـج  ار  عمج  نیب  نآ  اـب  ،و  دتـسیا یم  نآ  هب  نیمز  ،و  دتـسیا یم  نآ  هب  نامـسآ  هچنآ  قح  هب  منک  یم 
هرامـش ار  اهایرد  هنامیپ  اههوک و  نزو  اه و  گیر  ددـع  نآ  اب  ،و  یهد یم  يزور  اه  هدـنز  هب  نآ  اب  ،و  ییاـمن یم  عمج  ار  هدـنکارپ 

یم رارـصا  يراشفاپ و  تتجاح  بلط  رد  ،و  یهاوخ یم  ار  دوخ  تجاح  ،و  یتسرف یم  تاولـص  دمحم  لآ  دّمحم و  رب  سپـس  يدرک 
زا ار  ملد  ایادـخ  : دـناوخ یم  ار  اـعد  نیا  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  : هدـش تـیاور  روـفعی  یبأ  نـبا  لـیلج  ۀـقث  زا  متـسیب : يزرو 

تـمظع و بحاـص  يا  ، نـک رپ  تیوـس  هـب  قوـش  ،و  تترــضح زا  ساره  و  تـتقیقح ، هـب  ناـمیا  قیدـصت و  ،و  تتیــشخ ،و  تـتّبحم
،و دنویپب ناگتـسیاش  هب  ارم  ،و  هد رارق  نم  يارب  ار  تکرب  تمحر و  نیرتهب  تیاقل  رد  و  نادرگ ، نم  بوبحم  ار  تیاقل  ایادـخ  ، مارکا

هار هـب  ارم  ،و  هد مرارق  دـنا  هدـنام  هـک  یناگتـسیاش  اـب  ،و  ناـسرب دنتـشذگرد  هـک  یناگتـسیاش  هـب  ،و  زادـنیم ما  یپ  رد  رارــشا  هارمه 
نآ زا  هک  يدب  نآ  رد  ارم  ،و  یهد یم  يرای  ناشنتشیوخ  رب  ار  ناگتسیاش  هک  روط  نآ  ،و  هد يرای  نتـشیوخ  رب  ارم  ،و  ربب ناگتـسیاش 
ما هدـنز  نآ  رب  دـشابن ، وت  ياقل  زج  یتّدـم  شیارب  هک  ، مهاوخ یم  ینامیا  وت  زا  ، ناـیناهج راـگدرورپ  يا  ، نادرگم زاـب  يداد  متاـجن 

، یبلط ترهش  ایر و  زا  ار  ملد  ،و  میزیگنا یم  رب  هک  ینامز  ینازیگنارب  نآ  رب  ارم  ،و  یناریمب يرادب و 
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،و تتمحر زا  هرهب  ود  ،و  تشنیرفآ رد  مهف  ،و  تتدابع رد  ورین  ،و  تنید رد  يزوریپ  ، نک اطع  نم  هب  ایادخ  ، نک كاپ  تنید  رد  دیدرت 
ایادخ ، ناریمب تلوسر  نییآ  تنییآ و  ۀـیاپ  رب  دوخ  هار  رد  ارم  هد ، رارق  تسوت  دزن  هچنآ  رد  ار  مقوش  ،و  نک دـیپس  ترون  هب  ار  میور 

هک یسفن  زا  ، مراگدرورپ يا  ، مروآ یم  هانپ  وت  هب  تنکـسم  یتسـس و  یلدگنـس و  يربخ و  یب  لخب و  سرت و  يریپ و  یلاح و  یب  زا 
،و دوخ ،و  مروآ یم  هانپ  وت  هب  دشخب  یمن  دوس  هک  يزامن  ،و  دوش یمن  تباجا  هک  ییاعد  ،و  دنک یمن  میب  هک  یبلق  و  دوش ، یمن  ریس 

یمن یهاگهانپ  وت  زج  نم  ،و  دهدن هانپ  ارم  وت  زج  يدحا  ایادـخ  ، مهد یم  وت  هانپ  هب  هدـش  هدـنار  ناطیـش  زا  ار  منادـنزرف  نادـناخ و 
تلوسر يوریپ  ،و  تباتک هب  قیدصت  ،و  تنید رد  يرادـیاپ  نکم ، در  باذـع  هب  ،و  نادرگم زاب  تکاله  هب  ،و  راذـگم او  ارم  سپ  ، مبای

، ماوت قاتـشم  نم  ، ازفیب نم  رب  تلـضف  زا  ،و  ریذـپب نم  زا  ،و  نکم دای  میاطخ  هب  ،و  نک دای  تتمحر  هب  ارم  ایادـخ  ، مهاوخ یم  وت  زا  ار 
تتمحر هب  و.نادرگ  صاخ  دوخ  يارب  ار  میاعد  لمع و  ،و  هد رارق  نم  زا  تا  يدونـشخ  ار  مسلجم  باوث  مراـتفگ و  شاداـپ  ایادـخ 
ناگراتـس ایادخ.مأوت  قاتـشم  نم  ، ازفیب نم  رب  تلـضف  زا  ،و  نک عمج  میارب  ار  متـساوخ  وت  زا  هچنآ  ۀمه  ،و  هد رارق  تشهب  ار  مشاداپ 

جرب ياراد  اهنامـسآ  هن  ،و  دناشوپ یمن  ار  يزیچ  وت  زا  کیرات  بش  ، يا هدنیاپ  هدنز و  وت  ،و  دنتفر باوخ  هب  اه  هدید  ،و  دـندش ناهنپ 
، یگدرتسگ ياراد  نیمز  هن  ،و  اه
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یم ورف  یهاوخب  تناگدـنب  زا  هک  ره  رب  هنابـش  ار  تتمحر  دـنرگید  یـضعب  يـالاب  یـضعب  هک  ییاـهیکیرات  هن  ،و  فرژ ياـیرد  هن  و 
،و يداد یهاوگ  دوخ  رب  دوـخ  هچنآ  هب  مهد  یم  یهاوـگ  ، یناد یم  دـنک  یم  ناـهنپ  اـه  هنیـس  هچنآ  ،و  ار اـه  هدـید  تناـیخ  ، یتـسرف

دوخ رب  هچنآ  هب  دادـن  یهاوگ  هک  ره  ،و  میکح يزیزع و  ، تسین وـت  زج  يدوـبعم  هک  ، دـنداد یهاوـگ  شناد  ناـبحاص  تناگتـشرف و 
تسوت زا  ،و  مالس سیوت  ایادخ  ، سیونب وا  یهاوگ  ياج  هب  ارم  یهاوگ  ، دنداد یهاوگ  شناد  نابحاص  تناگتشرف و  يداد و  یهاوگ 

رد یـسوط  خیـش  ار  اـعد  نیا  : دـیوگ ّفلؤم.یناـهرب  خزود  شتآ  زا  ارم  هکنیا  ، مارکا تکوش و  ياراد  يا  مهاوـخ  یم  وـت  زا  ، مـالس
لقن مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  یتـیاور  یـسلجم  ۀـمّالع  :و  هدوـمرف رکذ  بش  ۀـلفان  مراـهچ  تـعکر  زا  دـعب  حابـصم » » باـتک

لوسر ترـضح  هب  نآ  ةرابرد  لیئربج  هک  تسا  رذ  وبا  ياعد  نیا  : هدـش تیاور  مکی : تسیب و  .ناوخب  رتو  زامن  رد  ار  اعد  نیا  : هدرک
: درک ضرع  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 

یلع رکّشلا  ،و  ءالبلا عیمج  نم  هیفاعلا  کّیبنب و  قیدصّتلا  نامیالا و  نمالا و  کلاسا  ّینا  ّمهّللا  : تسا فورعم  ییاعد  نامسآ  لها  دزن 
نآ ،و  متفرگ مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ترـضح  زا  ار  اـعد  نیا  : هدـش تیاور  هزمح  وـبا  زا  مودو : تـسیب  .ساـّنلا  رارـش  نـع  ینغلا  هیفاـعلا و 
زج يدوبعم  هک  مهد  یم  یهاوگ  ، تسا یگشیمه  شا  ینابرهم  رایسب و  شتمحر  هک  ادخ  مان  هب  : دیمان یم  عماج  ار  اعد  نیا  ترضح 

ۀمه ،و  شناگداتـسرف ۀمه  ،و  ادخ هب  ، تسوا ةداتـسرف  هدنب و  دّمحم  هک  مهد  یم  یهاوگ  ،و  تسا تکیرـش  یب  هناگی و  تسین ، ادـخ 
تفگ و تسار  ادخ  ،و  تسا قح  شیاقل  ،و  ادخ ةدعو  هکنیا  ،و  مدروآ نامیا  دش  لزان  ناگداتسرف  مامت  رب  هک  هچنآ 
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هک نانچ  نآ  ،و  دنک هیزنت  ار  ادخ  يزیچ  هک  نامز  ره  ار  يادخ  هیزنت  و.نایناهج  راگدرورپ  ار  يادخ  ساپس  ،و  دندناسر ناگداتسرف 
دراد تسود  ادـخ  هک  ناـنچ  نآ  ،و  دـنک شیاتـس  ار  وا  يدوجوم  هک  ناـمز  ره  ، ار يادـخ  شیاتـس  ،و  دوـش هیزنت  دراد  تسود  ادـخ 

،و دوش لیلهت  دراد  تسود  ادـخ  هک  نانچ  نآ  ،و  دـیوگ لیلهت  ار  ادـخ  يزیچ  هک  نامز  ره  تسین  ادـخ  زج  يدوبعم  ،و  دوش شیاـتس 
وت زا  ایادخ.دوش  هدرمـش  گرزب  دراد  تسود  ادخ  هک  نانچ  نآ  ،و  درامـش گرزب  ار  ادخ  يزیچ  هک  نامز  ره  ، تسا رت  گرزب  ادخ 

تردـق هچنآ  ،و  دیـسر مشناد  شنتـسناد  هب  هچنا  ،و  ار شتاکرب  اه و  هدـیاف  یناوارف و  ،و  ار شیاهماجنا  ریخ و  ياهدـیلک  ، مهاوخ یم 
رب ار  تتمحر  تاکرب  ،و  اشگب میارب  ار  شیاهرد  ،و  نک نشور  میارب  ار  شتخانش  بابسا  ایادخ  ، دمآ هاتوک  شا  هرامـش  زا  ما  هظفاح 

،و میاـیند هب  ار  مبلق  ،و  اـمرف كاـپ  ّکـش  زا  ار  ملد  ،و  راذـگ ّتنم  نم  رب  تنید  زا  ندـش  راـنکرب  زا  یگدـنرادزاب  هـب  ،و  ناـشوپب نـم 
يریذـپن نم  زا  ار  شنتـسنادن  هچنآ  يرادـهگن  هب  ار  ملد  ،و  نکم ممرگرـس  مترخآ  شاداپ  ندیـسر  رید  زا  ار  ما  یگدـنز  رذـگدوز 

يارب ار  مملع  ،و  هدـم ناـیرج  ملـصافم  رد  ار  نآ  ،و  نادرگ كاـپ  اـیر  زا  ار  مـلد  ،و  نـک مار  ریخ  ره  يارب  ار  مناـبز  ،و  نـک لوغـشم 
.نادرگ صلاخ  نتشیوخ 

هب ارم  هدش  هدنار  ناطیش  هچنآ  ۀمه  و  شیاهتلفغ ، ،و  شناهن راکشآ و  ، تشز ياهراک  ۀمه  عاونا  ،و  ّرش زا  ، مروآ یم  هانپ  وت  هب  ایادخ 
هب تترــضح  ،و  يراد هطاـحا  نآ  نتــسناد  هـب  هـچنآ  زا  ، دــیامن یم  هدارا  نآ  هـب  ارم  زاــبجل  ناطلــس  هـچنآ  ،و  دــنک یم  دــصق  نآ 

،و ناشرورـش ،و  ناشیاه ییوج  شاخرپ  ،و  سنا ّنج و  ۀنابـش  نانزهار  زا  مروآ  یم  هاـنپ  وت  هب  ایادـخ  ، ییاـناوت نم  زا  شندـنادرگزاب 
،و سنا ّنج و  ناراکدب  ياه  هاگروضح  ،و  ناشیاه هئطوت 

ص:1051

 ( ناسآ شراگن  نانجلا (  حیتافم  دیدج  www.Ghaemiyeh.comبختنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1215زکرم  هحفص 1146 

http://www.ghaemiyeh.com


يوس زا  ارم  ای  دشاب ، ما  یگدنز  رد  ینایز  نانآ  بناج  زا  رما  نیا  هکنیا  ،و  ددرگ هابت  مترخآ  هجیتن  رد  ، موش هدنازغل  منید  زا  هکنیا  و 
ات ، زاسم مراچد  نآ  جنر  هب  نم  دوبعم  يا  نیاربانب  ، تسین میارب  شلمحت  ییابیکـش  ،و  مرادن ار  شتقاط  هک  ، دوش ضراع  ییالب  ناشیا 

یگدنز رد  هافر  ایادخ  ، نابهاگن ةدننکرود  ، هدـنرادزاب ، رادـهگن ییوت  اهنت  اهنیا  ۀـمه  زا  ، دوش معنام  تتدابع  زا  ،و  دراد مزاب  تدای  زا 
،و مبای تسد  تا  يدونشوخ  هب  نآ  اب  ،و  موش دنمورین  تتعاط  رب  نآ  ۀلیسو  هب  هک  یگدنز  نآ  مهاوخ ، یم  وت  زا  يراد  ما  هدنز  ات  ار 
هب هک  زاسم  راچد  يرقف  هب  ،و  دـنکفا منایغط  هب  هک  نکم  يزور  یقزر  ارم  ، مورب نادواج  یناگدـنز  هناـخ  يوس  هب  نآ  ببـس  هب  ادرف 

شاعم میایند  رد  ،و  امرف اطع  نم  هب  ناـیاش  هرهب  مترخآ  رد  ، دوش هتفرگ  گـنت  نم  رب  یگدـنز  هک  یلاـحرد  ، موش تخبدـب  نآ  ببس 
مهانپ شیاه  هنتف  زا  ، نکم هودـنا  ببـس  نم  يارب  ار  شقارف  ،و  زاسم نم  نادـنز  ار  اـیند  ، نک تمحرم  نم  هب  ذـیذل  ياراوگ  ةدرتسگ 
هدارا ار  وا  شدننام  هب  ، هدرک هدارا  يدب  هب  ارم  سکره  ایادخ و  ، هدب رارق  هدش  ینادردق  ار  مشـشوک  ،و  هتفریذـپ نآ  رد  ار  ملمع  ، هدـب

،و نادرگزاب نم  زا  هدومن  دراو  نم  رب  ار  شهودنا  هک  یسک  هودنا  ،و  نک نانچ  وا  اب  مه  وت  ، هدومن یشیدنادب  ما  هرابرد  هکره  ،و  نک
روک نم  هب  تبـسن  ار  دوسح  ناشکرـس  و  رگمتـس ، نارفاـک  ناگدـید  ، یناگدـننکرکم نیرتهب  وت  هک  ، نک رکم  دـنک  مرکم  هکره  اـب 

،و رادـب هاگن  تیرادـهگن  شـشوپ  هب  ارم  ،و  ناشوپب نم  هب  ار  تمکحم  هرز  ،و  تسرف ورف  نم  رب  شمارآ  دوخ  بناـج  زا  ایادـخ  ، نک
ایادـخ ، هد تکرب  ما  ییاراد  نادـناخ و  دـنزرف و  رد  ارم  ،و  نک قیدـصت  ار  مرادرک  راـتفگ و  ،و  نک نم  رب  رد  ار  تدـنمدوس  تیفاـع 

نیا زا  سپ  ،و  مداتسرف شیپ  هچنآ 
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يا زرمایب ، میارب  ، مدرک ناهنپ  ،و  هدومن راکـشآ  ،و  مدرک یتسـس  متـشاد و  دـمع  هچنآ  ،و  مدـیزرو تلفغ  نآ  رد  هچنآ  ،و  متـسرف یم 
: ناوخب دومرف  مالّسلا  هیلع  رقاب  ترضح  : هدش تیاور  ملسم  نب  دّمحم  زا  موس : تسیب و  .نانابرهم  نیرت  نابرهم 

يرای ار  تنید  اهنآ  هب  هک  هد  رارق  یناسک  زا  ارم  ،و  زرمایب ار  مهانگ  ،و  نک ینالوط  ار  مرمع  ،و  هد تعـسو  نم  رب  ما  يزور  رد  ایادخ 
هکنآ يا  : دندناوخ یم  ار  اعد  نیا  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  : هدش تیاور  مراهچ : تسیب و  .نکم  نیزگیاج  يرگید  اب  ارم  ،و  یهد

،و هتفر نایم  زا  شیاه  یشوخ  هک  ار  یناهانگ  تسا ، نابرهم  هدنزرمآ و  وا  ،و  يرذگ یمرد  ، رایـسب زا  ،و  ینک یم  ینادردق  ار  كدنا 
رایـسب يا  ، رون يا  : دـندناوخ یم  ار  اعد  نیا  ترـضح  نآ  : هدـش تیاور  زین  و  مجنپ : تسیب و  .زرمایب  میارب  هدـنام  نانچمه  شتافاکم 

،و دزاس یم  نوگرگد  ار  اهتمعن  هک  ار  یناهانگ  زرمایب  میارب  ، نابرهم يا  ، هدـنیاشخب يا  ، اهنایاپ نایاپ  يا  ،و  اهزاغآ زاـغآ  يا  ، سّدـقم
،و دـیامن یم  لزاـن  ار  اـهالب  هک  ار  یناـهانگ  ،و  درد یم  ار  اـه  هدرپ  هـک  ار  یناـهانگ  ،و  دروآ یم  دورف  ار  اـهماقتنا  هـک  ار  یناـهانگ 
،و دـنک یم  عطق  ار  دـیما  هک  ار  یناهانگ  ،و  دروآ یم  دوز  ار  يدوبان  هک  ار  یناـهانگ  ،و  دـنک یم  زوریپ  ار  نانمـشد  هک  ار  یناـهانگ 

یم زاب  ار  اـعد  هک  ار  یناـهانگ  ،و  دـنز یم  راـنک  ار  تمرح  ياـه  هدرپ  هک  ار  یناـهانگ  ،و  دـنک یم  کـیرات  ار  اوه  هک  ار  یناـهانگ 
: هدش لقن  ترضح  نآ  زا  اعد  نیا  زین  و  مشش : تسیب و  .دنک  یم  يریگ  شیپ  نامسآ  ناراب  زا  هک  ار  یناهانگ  ،و  دنادرگ
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ریما ياعد  اعد  نیا  : هدومرف ترـضح  نآ  یتبغر و  یف  یثایغ  ای  ،و  یتمعن یف  ّیلو  ای  ،و  یتّدـش یف  یبحاص  ای  ،و  یتبرک یف  یتّدـع  ای 
دزن ناهنپ  ، يدش هدرپ  اهلد  ام و  نایم  ،و  يدش هاگآ  رارـسا  رب  ،و  یتسناد ار  رابخا  ،و  یتشون ار  راثآ  ایادـخ  : تسا مالّـسلا  هیلع  نانمؤم 

وا هب  هک  تسا  نیا  ، ینک هدارا  ار  نآ  هک  هاـگنآ  يزیچ  يارب  تناـمرف  اـهنت  ،و  دـنا هداـشگ  زار  تهاـگرد  هب  اـهلد  ، تـسا راکـشآ  وـت 
وت ات  دوشن ، ادج  نم  زا  ،و  دوش ادراو  نم  ياضعا  زا  يوضع  ره  رد  وگب  تتعاط  هب  تتمحر  باب  زا  نیاربانب  ، دوشب سپ  ، شاب ییوگب 

ار وت  اـت  ددرگن  کـیدزن  نم  هب  ،و  دوش جراـخ  نم  ياـضعا  زا  يوضع  ره  زا  وـگب  تتیـصعم  هب  تتمحر  باـب  زا  ،و  منک تاـقالم  ار 
.هدـنیاشخب يا  ، اـمنم ممورحم  مراد  نآ  رد  تبغر  هک  یلاـحرد  نآ  زا  ،و  نک متبغر  یب  نا  رد  ،و  هد مبیـصن  اـیند  زا  ،و  مـنک تاـقالم 

قداص ترضح  : هدرک تیاور  هباّیـس  نب  نمحرلا  دبع  زا  ، نیزر نب  ءالع  زا  ، بوبحم نبا  زا  ، شردپ زا  میهاربا  نب  یلع  متفه : تسیب و 
نآ هاـگیاج  تیاـهن و  شیاتـس و  ۀتـسیاش  شیاتـس و  تسرپرـس  ، ار يادـخ  شیاتـس  : دوـمرف اـطع  نـم  هـب  ار  اـعد  نـیا  مالّـسلا  هـیلع 

گنچ ،و  دومن تعاطا  وا  زا  هکنآ  دـش  راگتـسر  ،و  دـیتسرپ ار  وا  هکنآ  تفاـی  هر  ،و  تسناد شا  هناـگی  هکنآ  دـیزرو  صـالخا  ، تسا
اب هک  یـسک  نتـساوخ  ، مهاوخ یم  وت  زا  ، شیاتـس کین و  يانث  ،و  يراوگرزب شـشخب و  ياراد  يا  ایادـخ  تفای ، ینمیا  وا  هب  هدـننز 
هب تیارب  ار  شناج  ،و  هدییاس كاخ  هب  تیارب  ار  شا  هرهچ  ،و  هدومن راوخ  تربارب  رد  ار  دوخ  ،و  هتـشگ نتورف  تیارب  شدوجو  مامت 

،و هدرک فارتعا  تربارب  رد  شناهانگ  هب  ،و  هدـش نازیر  یپاـیپ  شکـشرس  ،و  هتـشگ يراـج  تمیب  زا  شیاهکـشا  ،و  هدـنکفا يراوخ 
، هدومن اوسر  وت  دزن  ار  وا  شیاطخ 
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وا زا  شیاهگنرین  لیاسو  ،و  هتـشگ مک  شا  هراچ  ،و  هدش فیعـض  شیورین  روما  نیا  رانک  سپ  ، هتخاس تشز  وت  دزن  ار  وا  شتیانج  و 
تیوس هب  يراز  ،و  تهاگـشیپ رد  عوضخ  ،و  تربارب رد  شماقم  یهاوخ  هب  ار  وا  شناهانگ  ،و  دـش هدیـشاپ  وا  زا  یلطاـب  ره  ،و  هدـیرب

منک یم  يراز  ،و  وا تبغر  دننام  میامن  یم  تبغر  وت  هب  ، تسوا ۀـلزنم  هب  هکنآ  نتـساوخ  ، ایادـخ مهاوخ  یم  وت  زا  ، تسا هدومن  راداو 
ماقم و يراوخ  ،و  مراتفگ یگدـنامرد  هب  ایادـخ  وا ، ۀـلان  نیرتدـیدش  هب  تهاـگرد  هب  منک  یم  هلاـن  ،و  وا يراز  دـننام  وت  هاگـشیپ  هب 

یلدروک زا  ییانیب  ،و  ار یهارمگ  زا  تیاده  ، ایادـخ مهاوخ  یم  وت  زا  نک ، محر  مدوجو  ۀـمه  اب  تهاگرد  هب  عوضخ  هب  ،و  مهاگیاج
ار رترب  رکش  ،و  تبیصم هاگ  هب  ار  رتابیز  ربص  ،و  شیاسآ ماگنه  ار  رایـسب  شیاتـس  ایادخ  مهاوخ  یم  وت  زا  و  ار ، ههاریب  زا  دشر  ،و  ار
هب زیرگ  ،و  تتیصعم زا  یتسس  ،و  تتعاط رد  يدنمورین  مهاوخ  یم  وت  زا  ،و  اه ههبش  ماگنه  هب  ار  ندش  وت  میلـست  ،و  رکـش هاگیاج  رد 
یم دونـشخ  نم  زا  ار  وت  هک  هچره  زا  ندرک  وجتـسج  ،و  يوش یـضار  اـت  اراـگدرورپ  ار  تترـضح  هب  بّرقت  ،و  شیوخ زا  ار  تیوس 
نم زا  هک  ای  ، ینکن محر  نم  هب  رگا  ، مدـنب دـیما  هک  هب  اراگدرورپ  تا  يدونـشخ  بلط  يور  زا  ، تناگدـنب ندروآ  مشخ  هب  رد  ، دزاس

وزرآ ار  شیاهاطع  هک  تسیک  ای  ، ییامن متازاجم  وت  رگا  ، دهد دوس  نم  هب  شتـشذگ  هک  تسیک  ای  ، ینک مرود  ارم  رگا  ، دریگ لاوحا 
نایز نم  هب  شنتـشاد  کبـس  هک  تسیک  ای  ، ییامن تسپ  ارم  وت  رگا  ، دریگ تسد  هب  ار  متمارک  هک  تسیک  ای  ، ینک ممورحم  رگا  ، نک

هچ ،و  میوزرآ تسا  زارد  هچ  ،و  مرادرک تسا  تشز  هچ  ،و  مراتفر تسا  دب  هچ  اراگدرورپ  ؟ يراد یمارگ  ارم  وت  رگا  ، دناسر
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تـسا راکـشآ  ،و  نم شیپ  تشیامزآ  تسوکین  هچ  ، اراگدرورپ ؟ دیرفآ ارم  هک  یـسک  ینامرفان  رب  مخاتـسگ  هچ  ،و  مرمع تسا  هاتوک 
هب ، دـش مک  مساپـس  يدرک  مناسحا  راوازـس  هچنآ  رد  ،و  منک هرامـش  ار  اهنآ  مناد  یمن  ، دـش دایز  نم  رب  تیاهتمعن  ، نم رب  تیاـهتمعن 

راوـس یناداـن  بکرم  هب  ییاـناد  زا  سپ  مدـش  لـفاغ  رکذ  زا  ، مداد رارق  ماـقتنا  ضرعم  رد  ار  دوـخ  ،و  مـتفرگ شیپ  داـسف  هار  اـهتمعن 
يزاب وهل و  يایند  هب  دوخ  رب  هودنا  تبقاع و  زا  سرت  زا  ،و  مدرک زواجت  هانگ  هب  یکین  زا  ،و  متشذگ متس  يوس  هب  تلادع  زا  ، متـشگ

یکچوک راـنک  رد  اـهنآ  تسا  گرزب  هچ  ،و  مناـهانگ ترثـک  ربارب  رد  تسا  مک  ،و  میاـه یبوخ  تسا  کـچوک  هچ  سپ  ، متـشگزاب
يرود ربارب  رد  مرمع  تـسا  هاـتوک  هـچ  ،و  رمع یهاـتوک  ربارب  رد  ، مـیوزرآ تـسا  زارد  هـچ  اراـگدرورپ  ؟ مداــینب یتســس  ،و  مـتقلخ

رگا ، تسین میارب  یلوبق  لباق  رذـع  ،و  منک جاجتحا  رگا  مرادـن  یتّجح  اراگدرورپ  ؟ مرهاظ ربارب  رد  منطاـب  تسا  تشز  هچ  ،و  میوزرآ
يدرک ناسحا  نم  هب  هچنآ  ساپـس  رب  رگا  ، مریگ رارق  ناسحا  دروم  ای  موش  شیامزآ  رگا  تسین  نم  دزن  یـساپس  ،و  منک یهاوخرذع 

رگا ، منابز تسا  نازغل  هچ  ،و  ینکن نیگنـس  ار  نا  رگا  میاهراک  نازیم  تسا  کبـس  هچ  تماـیق  يادرف  مراـگدرورپ  ، یهدـن ما  يراـی 
ما یتسه  ياه  هیاپ  هدزرس و  نم  زا  هک  مناهانگ  اب  منک  هچ  اراگدرورپ  ، ینکن شدیپس  رگا  میور  تسا  هایـس  هچ  ،و  ییامنن شراوتـسا 

میرگ و یمن  هک  یلاـحرد  ، میرگ یم  اـهنا  زا  متیمورحم  رب  ،و  منک یم  بلط  ار  اـیند  تاوهـش  هنوـگچ  ، هتـسکش مـهرد  اـهنآ  ربارب  رد 
تبغر لیم و  هب  و  مدومن ، تباجا  باتش  اب  ، دندرک متوعد  ایند و  نایعاد  اراگدرورپ  ؟ ریصقت نایصع و  رب  میاهترسح  دوش  یمن  دیدش 

يوس هب  باتش  نداد و  خساپ  زا  هام  مدنام  زاب  نآ  زا  ، دندومن متوعد  ترخآ  نایعاد  ، متسب لد  نآ  هب 
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شا هدــنور  نـیب  زا  ياـمن  ،و  شریذــپانف هاــیگ  ،و  شا هدیــسوپ  يــالاک  ،و  اــیند یعاود  بناــج  هـب  هـک  ناــنچ  ، مدرک يدــنک  نآ 
یتسردان هب  ، يدش ما  يزور  راد  هدـهع  ،و  يدرک جاجتحا  ما  یگدـنب  هب  نم  رب  ،و  يدومن قیوشت  يداد و  میب  ارم  اراگدرورپ  !! متفاتش

زا ار  ما  ینمیا  ایادخ  متـشاگنا !! کبـس  ار  تجاجتحا  ،و  مدرکن دامتعا  تتنامـض  رب  ،و  مدنامزاب تقیوشت  زا  ،و  مدش نمیا  تممیب  زا 
تدوـخ زا  میب  هـب  تـتّجح  هـب  تبـسن  ار  مندرمـش  کبـس  ،و  نـک لیدـبت  قوـش  هـب  ار  مندـنامزاب  ،و  هد رارق  ساره  اـیند  نـیا  رد  وـت 

ماــن قـح  هـب  مهاوـخ  یم  وـت  زا  ، راوـگرزب يا  ، نـک مدونــشخ  يا  هدوــمن  نـم  بیــصن  هـچنآ  هـب  تا  يزور  زا  سپــس  ، نادرگزاــب
ندـش هبتـشم  تقو  ار  تریـصب  ،و  یکیرات هاـگ  هب  ار  رون  ،و  يراـتفرگ ناـمز  ار  شیاـشگ  ،و  مشخ ماـگنه  ار  تا  يدونـشخ  ، تگرزب

،و هد رارق  هتفریذـپ  ار  لاـمعا  یگمه  ،و  اـمرف دـنلب  تـشهب  رد  ار  متاـجرد  ،و  نادرگ مـکحم  میاـهاطخ  زا  ار  مرپـس  اراـگدرورپ  ، هـنتف
اـهیکاروخ و زا  ،و  ناـهنپ هچ  تسا  راکـشآ  هچنآ  هچ  اـه  هنتف  ۀـمه  زا  مروآ  یم  هاـنپ  وـت  هـب.نادرگ  كاـپ  ربارب و  دـنچ  ار  متانـسح 
،و شناد هب  ار  ینادان  مرخب  هکنیا  زا  ، مروآ یم  هانپ  وت  هب  و.مناد  یمن  ،و  مناد یم  هچنآ  ّرـش  زا  ،و  تمیق نارگ  رخاف و  ياه  یندیماشآ 
هب ار  رفک  ،و  یهارمگ هب  ار  تیادـه  ،و  ییابیکـش هب  ار  یبات  یب  ،و  یکین هب  ار  محر  عطق  ،و  تلادـع هب  ار  متـس  ،و  يرابدرب هب  ار  اـفج 

.نامیا

مالّسلا هیلع  قداص  ترضح  هک  ، تسا یسک  نامه  هبایـس  نب  نمحرلا  دبع  ،و  تسا يدنلب  نیماضم  رب  لمتـشم  اعد  نیا  : دیوگ ّفلؤم 
زا يدرم  ، تفر ایند  زا  هبایـس  مردپ  یتقو  : هدرک لقن  نمحرلا  دبع  ، تسا هتـسیاش  اجنیا  رد  شنایب  هک  هدومرف  يدنمدوس  تیـصو  ار  وا 

تردپ : دیسرپ سپس  تفگ  تیلست  نم  هب  ، متفر شیوس  هب  نم  ، دیبوک ار  ام  لزنم  رد  شناتسود 
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بـسک هب  نآ  اـب  نک و  تظفاـحم  وکین  تفگ  داد و  نم  هب  دوب  نآ  رد  مهد  رازه  هک  يا  هسیک  ! هن : متفگ ؟ هتـشاذگ امـش  يارب  يزیچ 
متفر مردپ  ناتسود  زا  یکی  دزن  زور  نآ  نایاپ  رد  ، مداد ربخ  هلئـسم  نیا  هب  ار  وا  ،و  متفر مردام  دزن  ، هدش لاحـشوخ  نم  ، زیخرب شاعم 

یلاعت قح  مدش  بسک  لوغشم  ،و  متسشن يا  هزاغم  رد  ، دیرخ يرباس  ياه  هماج  زا  يا  هیامرس  میارب  وا  ، دنک اّیهم  یسک  نم  يارب  هک 
ربخ منتفر  ّجـح  هب  ار  وا  هتفر و  ردام  دزن  ، مور جـح  هب  داـتفا  مبلق  هب  ، دیـسر جـح  تقو  ، دومرف بیـصن  يرایـسب  ریخ  بسک  نآ  زا  ارم 

لاحشوخ مدیشخب  هب و  ار  لوپ  هکنیا  دننام  ، متخادرپ وا  هب  هیهت و  ار  درم  نآ  لوپ  ، نادرگزاب ار  درم  نآ  مهد  رازه  تفگ  ردام  ، مدرک
تراـیتخا رد  نیا  زا  شیب  یهاوخ  رگا  ، ینک بسک  نآ  اـب  یتـسناوتن  ،و  هدوب مک  مداد  وت  هب  هک  یلوـپ  دـیاش  : تفگ نم  هب  یل  دـش و 

مدش و بایفرش  هنیدم  هب  ، مدروآ اجب  ار  جح  لامعا  ، متفر هکم  هب  ، منادرگزاب ار  امش  لوپ  متـساوخ  ، مراد ّجح  دصق  ، هن متفگ  ، مراذگب
رخآ ، هتخانـشان مدوب و  ناوج  نوچ  ، متفر مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تمدخ  دنداد  یم  ماع  نذا  هک  یتقو  رد  مردـم  زا  یهورگ  اب 

ات ، دـنتفر یم  باوج  نتفرگ  زا  سپ  ، دومرف یم  فـطل  ار  ناـنآ  خـساپ  ترـضح  ،و  دـندرک شـسرپ  هب  عورـش  مدرم  ، متـسشن تیعمج 
هبایـس نب  نمحرلا  دبع  نم  ، موش تیادف  : متفگ ؟ يراد یتجاح  ایآ  : دندومرف دـندرک و  هراشا  نم  بناج  هب  ترـضح  ، دـش مک  ّتیعمج 

ار وا  ادخ  : دـندومرف ، تفرگ يدرد  ار  ترـضح  ایوگ  ، دـندش نیگمغ  نوزحم و  ، تفر ایند  زا  : متفگ.دندیـسرپ ار  مردـپ  لاوحا.متـسه 
.هن : متفگ ؟ تشاذگ يزیچ  : دندیسرپ.دنک تمحر 

ندرک مامت  تصرف  ترـضح  ، مدرک عورـش  داد  نم  هب  مهرد  رازه  هک  ار  يدرم  نآ  هصق  ؟ ییاـیب جـح  هب  یتسناوت  اـجک  زا  : دـندومرف
: دومرف.منادرگزاب شبحاص  هب  : متفگ ؟ يدرک هچ  ار  درم  نآ  مهرد  رازه  ، يدمآ جح  : دندومرف دندادن و  ار  هصق 

رد مدرم  اب  ات  نک  تمزالم  تناما  يادا  ،و  راتفگ رد  یتسار  هب  : دـندومرف ، ارچ : متفگ ؟ منکن یتّیـصو  ار  وت  اـیآ  : دومرف سپـس  ، تنـسحا
هدعو فالخ  ،و  یتفگن غورد  و  دش ، هناقداص  تراتفگ  رگا  ینعی  ، درک عمج  ار  دوخ  تشگنا  ود  نیب  هاگنآ  ، يوش کیرـش  ناشلاوما 

یم وـت  هب  یهاوـخب  هچره  مدرم  زا  يروـخن  ار  مدرم  قـح  ،و  ینادرگزاـب ار  مدرم  لاـم  يدرک  هدـعو  هک  ینّیعم  دـعوم  رد  ،و  يدرکن
زا ار  تیصو  نیا  نم.يوش  یم  ناشلاوما  رد  مدرم  کیرش  دراد  دوجو  وت  رد  هک  یتقادص  تناما و  رطاخ  هب  ، باسح نیا  يور  ، دنهد

هک متفای  لام  ردق  نآ  ،و  مدرک لمع  نآ  هب  ینعی  ، مدرک ظفح  ترضح 
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رد تسا و  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  ياعد  نیا  : هدـش دراو  يرگید  تیاور  رد.متخادرپ  ار  مهد  رازه  دصیـس  تاـکز 
.نیملاعلا ّبر  نیما  : دراد رارق  هفاضا  نیا  شنایاپ 

: دناوخب هک  دومرف  یصخش  میلعت  ار  اعد  نیا  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  : هدش تیاور  بوبحم  نبا  زا  متشه : تسیب و 

ره رد  دورو  تیاهنامرفان و  ۀـمه  زا  ندـش  جراـخ  وت و  يدونـشخ  هب  زج  دنـسرن  نآ  هب  هک  تتمحر  قح  هب  مهاوخ  یم  وت  زا  ایادـخ 
نایم هب  نم  زا  ار  نآ  يدمع  هک  يا  هریبک  هانگ  ره  زا  ندـش  نوریب  ،و  یتکاله هاچ  ره  زا  تاجن  ،و  دزاس یم  دونـشخ  ار  وت  هک  هچنآ 

رب نآ  ۀلیـسو  هب  ارم  هک  مهاوخ  یم  یـساره  وت  زا  ، هدـنکفا مرطاخ  هب  ناطیـش  ياه  هسوسو  اـی  ، هدـنازغل نآ  هب  ارم  ییاـطخ  اـی  ، هدروآ
زرم زا  ات  دوش  هدنازغل  میأر  نآ  هب  دزادنا و  رطاخ  هب  ار  نآ  مسوه  هک  نم  زا  ار  یتوهش  ره  نآ  اب  ،و  يرادزاب تا  يدونشخ  ياهزرم 

زا هک  هچره  هب  ،و  يریذپب نم  زا  یناد  یم  نم  زا  هک  يزیچ  نیرتوکین  هب  مهاوخ  یم  وت  زا  ایادخ  ، ییامن هدـنکارپ  مرذـگرد  تلالح 
رب تعانق  ،و  يزور رد  تعـسو  مهاوخ  یم  وت  زا  ، يراذـگاو مناد  یم  هک  اجنآ  زا  ای  ، مناد یمن  هک  اجنآ  زا  منک  اطخ  ای  ، یناد یم  نم 
زا مدرم  هب  نداد  فاصنا  اهنادیم و  همه  رد  یتسار  ،و  لیلد ره  رد  یتسرد  ،و  ههبـش ره  زا  نشور  قطنم  اب  ندـمآ  رد  ،و  فافک رادـقم 
هچ زواجت  كرت  ،و  يدونـشخ مشخ و  لحارم  مامت  رد  فاصنا  نداد  رد  ینتورف  ،و  تسا نم  دوس  اـی  ناـیز  هب  هچنآ  رد  ، دوخ بناـج 
ات اهنآ ، رب  تا  يراذـگ  ساپـس  ،و  زیچ همه  رد  تیاهتمعن  ندرک  مامت  ،و  رادرک راـتفگ و  رد  دوخ  بناـج  زا  شرایـسب  هچ  كدـنا و 

ناسآ ياهراک  مامت  هب  ، تسا ریخ  نآ  رد  هچره  رد  مهاوخ  یم  ریخ  وت  زا  ،و  يدونشخ قوف  يوش و  دونشخ 
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میارب ار  شرد  ،و  اـشگب میارب  تسا  شیاـشگ  لـماک و  یتسردـنت  نآ  رد  هک  يراـک  رد  ، راوـگرزب يا  ، راوـگرزب يا  ، شراوـشد هب  هن 
شـشوگ و ، دـشاب هتـشاد  یتردـق  نـم  رب  يا  هدوـمن  ردـقم  تناگدـنب  زا  ار  هـکره  ،و  نـک ناـسآ  مـیارب  ار  شندـمآ  نوریب  ،و  اـشگب

نم هب  هک  نیا  زا  ،و  ریگب شیور  شیپ  رس و  تشپ  پچ و  تسار و  بناج  زا  ار  وا  ،و  ریگ زاب  نم  زا  ار  شتـسد  شنابز و  ،و  شمـشچ
،و ینم راگدرورپ  وت  ، تسین وت  زج  يدوبعم  تسا ، هتـسجرب  سب  تا  هولج  يانث  ،و  تسا زیزع  تا  هدنهانپ  ، رادـب شزاب  دـناسرب  يدـب 

يارب ، دوش دراو  نم  رب  هک  يا  هثداح  ره  رد  وت  ،و  ینم نانیمطا  یتخـس  ره  رد  ،و  ینم دـیما  يراتفرگ  ره  رد  وت  ایادـخ  ، ماوت ةدـنب  نم 
،و دیامن تتامش  نآ  هب  نمـشد  ،و  ددرگ مگ  نآ  رد  هراچ  و  دوش ، ناوتان  نآ  زا  لد  هک  يراتفرگ  اسب  هچ  ، يا هریخذ  هاگ و  هیکت  نم 

تبغر وت  هب  وت  ریغ  زا  نآ  رد  ، مدومن وـت  دزن  ار  شتیاکـش  ،و  مدروآ وـت  دزن  ار  نآ.دـنزادنا  تمحز  هب  لـیاسو  ، يراـتفرگ نآ  رد  ارم 
ره تیاــهن  ،و  تجاــح ره  رواــی  ،و  تـمعن ره  تسرپرــس  ییوـت  سپ  يدرک  تیاــفک  نآ  زا  ،و  يدوــشگ ار  نآ  قــیقحت  هـب  ، مراد

مالّسلا هیلع  قداص  ترـضح  : هدش تیاور  ربتعم  دنـس  هب  مهن : تسیب و  تسوت  نآ  زا  رترب  ناسحا  ،و  تسار وت  رایـسب  شیاتـس  ، تبغر
: دناوخب هک  داد  میلعت  ریصب  وبا  هب  ار  اعد  نیا 

،و ار ناشـشاداپ  ناگدـننکداهج و  تاجن  ،و  ار ناشقدـص  ناربمایپ و  رون  ،و  ار ناشلمع  ناراک و  هبوت  راـتفگ  ، مهاوخ یم  وت  زا  ایادـخ 
ناـنتورف و یگدـنب  ،و  ار ناـشمهف  نادنمـشناد و  ناـمیا  ،و  ار ناـشنیقی  نارکاذ و  رادرک  ،و  ار ناـش  یهاوـخریخ  ناگدـیزگرب و  رکش 

ناراگزیهرپ و سرت  ،و  ار ناششور  ناهیقف و  مکح  ،و  ار ناشعضاوت 
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ماقم ،و  نارکاش شاداپ  مهاوخ  یم  وت  زا  ایادـخ  ، ار ناش  يراکوکین  ناراکوکین و  دـیما  ،و  ار ناشلّکوت  نانمؤم و  رواب  ،و  ار ناـشقوش 
نادـباع عوـشخ  ،و  تترـضح زا  ناراد  مـیب  لـمع  تـیارب ، ناـنکراک  سرت  مهاوـخ  یم  وـت  زا  ایادـخ  ، ار ناربماـیپ  تقاـفر  ،و  ناـبّرقم
یتـمحز چـیه  نودـب  شندروآرب  هب  وت  ،و  یـشاب هتخومآ  هکنآ  یب  ییاـناد  متجاـح  هب  ایادـخ  ، تتاذ رب  نـالّکوتم  نیقی  ،و  تهاـگرد

دوخ هک  نانچ  وت  ، دسرن تشیاتس  هب  يا  هدنیوگ  راتفگ  ،و  دهاکن وت  زا  یشخباطع  ،و  دنکن تا  هتسخ  یلئاس  چیه  هک  ییوت  ،و  ییاناوت
یم وت  ایادخ  ، هدـب رارق  ابیز  یـشوپ  هدرپ  گرزب و  شاداپ  کیدزن و  شیاشگ  میارب  ایادـخ  ، مییوگ یم  ام  هکنآ  زا  رترب  ،و  ییوگ یم 

هک يا  ، متفرگنرب يدـنزرف  ییاـتمه و  يدـض و  وـت  يارب  ، منتـشوخ ناـیز  هـب  يور  هداـیز  ،و  مـسفن رب  متـس  دوـجو  اـب  نـم  هـک  یناد 
یندید هن  ،و  رگید ینداد  شوگ  زا  ینداد  شوگ  هن  ،و  دنکن شمرگرس  يزیچ  زا  يزیچ  هک  يا  و  دزادنین ، هابتشا  هب  ار  وا  اهتساوخرد 

زا ،و  مرب یم  ناـمگ  هک  ییاـج  زا  تعاـس  نیا  رد  مهاوخ  یم  وت  زا  ، درواـین شهوتـس  هب  ناگدننکرارـصا  رارـصا  ،و  رگید یندـید  زا 
زیچ ره  رب  وـت  اریز  ، تسا هدیـسوپ  هک  یلاـحرد  ینک  یم  هدـنز  ار  اهناوختـسا  وـت  ، یهد شیاـشگ  نم  هب  مرب  یمن  ناـمگ  هـک  ییاـج 
دید ناهانگ  ماجنا  رب  ارم  ،و  دومنن میاوسر  یلو  دـش  گرزب  میاطخ  و  درکن ، ممورحم  یلو  دـش  مک  وا  يارب  مساپـس  هک  يا  ، ییاناوت
سپ ، مداد ماجنا  دیرفآ  نآ  يارب  هچنآ  زا  ریغ  يراتفر  یلو  دیرفآ  نآ  يارب  ارم  هچنآ  يارب  دیرفآ  ارم  ،و  دزن ما  هنیس  هب  در  تسد  یلو 

يا هدنب  دب  ،و  نم ياقآ  يا  وت  یتسه  ییالوم  بوخ  هچ 
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دنزرف ماوت ، ةدنب  ، یتفای ارم  هک  متسه  يا  هدش  بلطدب  هچ  ،و  مراگدرورپ يا  وت  یتسه  يا  هدنیوج  بوخ  هچ  ،و  یتفای ارم  ، نم متـسه 
یتسود ره  ،و  تفرگ مارآ  اهـشبنج  و  دش ، شوماخ  اهزاوآ  ایادخ  ، یهد ماجنا  یهاوخ  هچنآ  ، ماوت يور  شیپ  تزینک  دنزرف  ، تا هدنب 

رارق شتآ  زا  ما  يدازآ  ، تترضح اب  ار  متولخ  بش  نیا  رد  سپ  ینم ، بوبحم  وت  ، مدیزگ تولخ  وت  اب  نم  ،و  درک تولخ  شتسود  اب 
،و زیچ ره  زا  شیپ  زاغآ  يا  ، دشاب یمن  یتّزع  شربارب  رد  یقولخم  يارب  هک  يا  ، تسین یتفـص  وا  زا  رترب  يدنمـشناد  يارب  هک  يا  ، هد

فـصو نیرت  لماک  يا  ، درادـن دوجو  ییانف  شنایاپ  يارب  هک  يا  ، تسین شیارب  يا  هداـم  رـصنع و  هک  يا  ، زیچ ره  زا  سپ  ناـیاپ  يا 
،و تخـس شا  هلمح  ،و  هنیرید شتـشذگ  هک  يا  ، دمهف یم  دوش  هدـناوخ  ینابز  ره  هب  هک  يا  هدـننکاطع ، نیرت  تشذـگ  اب  يا  ، هدـش

يا ، هدـنیاشخب يا  ، ادـخ يا  ، یتفگ نخـس  یـسوم  اب  هدرپ  یب  نآ  اب  هک  یماـن  قح  هب  مهاوخ  یم  وت  زا  ، تسا راوتـسا  شا  ییاورناـمرف 
هب ارم  ،و  یتسرف دورد  دّـمحم  نادـناخ  دّـمحم و  رب  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  ، يزاین یب  وت  ایادـخ  ، تسین وت  زج  يدوبعم  هک  يا  ، ناـبرهم

.زومایب یکچوک  ياعد  نم  هب  : متشاد هضرع  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  هب  : هدش تیاور  سنوی  زا  ما : یس  .ینک  تشهب  دراو  تتمحر 

.نامیالا نمالا و  کلاسا  ، هقیدصتب یبلق  ّللذ  ،و  هسفن یلع  یّنلد  نم  ای  : ناوخب : دومرف

ياه هتـشون  زا  ود  ره  هک  « ینتجم »و« تاوعدلا جهم  » باتک زا  اهاعد  اهزرح و  نیا  رـصتخم  ياهاعد  اهزرح و  زا  یـضعب  نایب  رد  : مجنپ باب 
.دنا هدش  باختنا  دنتسه  سوواط  نبا  دّیس  نیدلا  یضر 

[ هلآ هیلع و  هللا  یلص  مالسا  مرکم  یبن  زا  لوقنم  : لوا ]

هاگره : دومرف نانمؤم  ریما  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  ترـضح  : هدش تیاور  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  زا  : لوا
رما وت  يارب 
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.ّمغلا اذه  نم  ینیجنت  نا  ،و  دّمحم لآ  دّمحم و  یلع  یّلصت  نا  دّمحم  لآ  دّمحم و  ّقحب  کلاسا  ّینا  ّمهّللا  : وگب دمآ  شیپ  يراوشد 

: مالّسلا اهیلع  همطاف  ترضح  زرح  : مود

مدایرف هب  سپ  ، مبلط یم  یـسردایرف  تتمحر  هب  ، هدنیاپ يا  ، هدنز يا  ، تسا یگـشیمه  شا  ینابرهم  رایـسب و  شتمحر  هک  ادـخ  مان  هب 
.امرف حالصا  ار  میاهراک  ۀمه  ،و  راذگماو دوخ  هب  ینداهن  مهرب  مشچ  زگره  ارم  ،و  سرب

: مالّسلا هیلع  نیدباعلا  نیز  ترضح  زرح  : موس

نارگوداج و نیطایش و  سنا و  ،و  ّنج ياهناهد  ، ادخ هب  ادخ و  مان  هب  ، تسا یگشیمه  شا  ینابرهم  رایـسب و  شتمحر  هک  ادخ  مان  هب 
مان هب  ، رتگرزب گرزب  يادـخ  هب  رتزیزع و  زیزع  يادـخ  هب  متـسب  دـنرب  یم  هانپ  اهنآ  هب  هکره  ناـهاشداپ و  سنا و  ّنج و  زا  ناـسیلبا 

شتمحر هک  ادخ  مان  هب  ، دش یلوتـسم  شرع  رب  سپـس  ، ار نیمز  اهنامـسآ و  نآ  هب  درک  اپ  رب  هک  ظوفحم  روتـسم  نطاب  رهاظ  يادـخ 
نانآ هب.دنیوگ  یمن  نخس  نانآ  سپ  ، دنتشاد اور  هک  یمتس  رطاخ  هب  ، دش عقاو  نانآ  رب  باذع  ، تسا یگشیمه  شا  ینابرهم  رایـسب و 

دـش مورحم  قیقحت  هب  و.هدنیاپ  ةدنز  نآ  يارب  اه  هرهچ  دـش  نتورف  ،و  دـییوگن نخـس  دـیوش و  رود  خزود  رد  گس  نوچمه  تفگ 
هدرپ نارفاـک  بوـلق  رب  ناـهنپ و  ییادـص  رگم  يونـشن  سپ  ، ادـخ ربارب  رد  اهادـص  دـش  هتـسهآ  ، دیــشک شود  هـب  متــس  راـب  هـکنآ 

هب ، ینک دای  ییاهنت  هب  نآرق  رد  ار  تراگدرورپ  هک  ینامز  ، ینیگنـس ناشیاهـشوگ  رد  ،و  دنمهفب ار  نآرق  هکنیا  زا  هدـنرادزاب  ، میداهن
هدیـشوپ ةدرپ  ، دنرادن ترخآ  هب  نامیا  هک  نانآ  وت و  نیب  ، یناوخب نآرق  هک  ینامز  ، دننادرگزاب تشپ  هب  يور  قح  زا  یگدیمر  رطاخ 

ناشرس تشپ  زا  يّدس و  ، ناشیور شیپ  زا  ،و  میهد یم  رارق  يا 
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نخـس ام  اب  ناشیاهتـسد  ،و  مینز یم  رهم  ناشیاهناهد  رب  زورما  ، دننیب یمن  ار  قح  هجیتن  رد  ، مدـیناشوپ ار  نانآ  سپ  ، میراذـگ یم  ّدـس 
یلو يروآ  دیدپ  تفلا  ناشیاهلد  نیب  یتسناوت  یمن  ، يدرک یم  جرخ  نیمز  رد  هچنآ  ۀمه  رگا  ، دنیوگن نخس  نانآ  دوخ  سپ  ، دنیوگ

.شکاپ نادناخ  دّمحم و  رب  ادخ  دورد  ،و  تسا میکح  زیزع و  وا  هک  یتسرد  هب  ، درک رارقرب  تفلا  نانآ  نایم  ادخ 

: مالّسلا هیلع  قداص  ترضح  زرح  : مراهچ

،و هناد هدنفاکش  يا  ،و  يزور ةدنرتسگ  يا  ،و  تاقولخم ةدننیرفآ  يا  ، تسا یگـشیمه  شا  ینابرهم  رایـسب و  شتمحر  هک  ادخ  مان  هب 
وت هک  نک  نآ  نم  اب  هایگ  ةدنروآرب  ،و  رادیاپ هشیمه  ،و  ناگدنز ةدنناریم  ،و  ناگدرم ةدـننک  هدـنز  ،و  ناگدـننک ّسفنت  ةدـننیرفآ  يا 

.یشزرمآ لها  اورپ و  لها  وت  ،و  منآ راوازس  نم  هک  نکم  نآ  نم  اب  ،و  ینآ ۀتسیاش 

: مالّسلا هیلع  رفعج  نب  یسوم  زرح  : مجنپ

، دنداد ربخ  دوب  هدرک  دصق  وا  راک  رد  يدـهم  نب  یـسوم  هچنآ  زا  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  هب  : هدـش تیاور  نیطقی  نب  یلع  زا 
وا زا  : نتفگ ؟ تسیچ امـش  يأر  هراب  نیارد  : دومرف شماوقا  هب  ترـضح.دندوب  شتمدـخ  رد  بانج  نآ  ماوقا  زا  یتعامج  هک  یلاحرد 

ّلثمت کـلام  نب  بعک  رعـش  هب  و.دوـمرف  مسّبت  ترـضح.دش  ناوـتن  نمیا  وا  ّرـش  زا  هـک  ، ینک یفخم  ار  دوـخ  صخـش  يوـش و  رود 
؟ تسج

تـسد سپ  دنک  هبلغ  نیقی  هب  ناگدننک  هبلغ  ياه  هبلغ  هب  ادـخ  یلو  * درک دـهاوخ  هبلغ  شراگدرورپ  رب  يدوز  هب  تشادـنپ  هیخنس 
شحالس ةراک  شرب  ،و  درک زیت  ار  شدراک  غیت  نم  يارب  هک  ینمشد  اسب  هچ  نم  دوبعم  : تفگ درک و  دنلب  نامـسآ  بناج  هب  ار  دوخ 

هک ینامز  سپ  ، دـیباوخن نم  زا  شا  ینابهگن  هدـید  ،و  ار شا  هدنـشک  ياـهرهز  تخیمآ  مه  هب  میارب  ،و  تخاـس کـیراب  نم  يارب  ار 
لوح و هب  ار  همه  ، يدید زادنارب  نامناخ  ياهدمآ  شیپ  زا  ار  ما  یگدنامرد  ،و  نیگنس بئاصم  لّمحت  زا  ار  ما  یناوتان 
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نآ هچنآ  زا  دیمون  یتخادنا ، دوب  هدـنک  نم  يارب  هک  یهاچ  نامه  رد  ار  وا  سپ  ، ینادرگزاب نم  زا  شیوخ  هّوق  لوح و  هب  هن  تا  هّوق 
تا یگتـسیاش  ةزادـنا  هب  تیاـنع  نیا  رب  شیاتـس  تـسار  وـت  سپ  ، تـشاد دـیما  ترخآ  رد  هـچنآ  زا  رود  ، درک یم  وزرآ  اـیند  رد  ار 
رارق تسوا  رایتخا  رد  هک  يروما  مرگرـس  ار  وا  ،و  نک دنک  نم  زا  ار  شحالـس  يزیت  تتردق  هب  ،و  ریگب ار  وا  تتّزع  هب  ایادخ  ، میاقآ
هنیک يارب  ،و  نامرد ممشخ  يارب  ات  ، يروف یندش  هریچ  نک  هریچ  وا  رب  ارم  يادخ  ، دراد عمط  هک  هچنآ  هب  ندیـسر  زا  هدنامرد  ،و  هدب

هک هچنآ  يدوز  نیمه  هب  ،و  ینوـگرگد هب  ار  متیاکـش  هد  ناـماس  ،و  تباـجا هـب  ار  میاـعد  ایادـخ  نـک  تسوـیپ  ،و  دـشاب رادـهگن  ما 
وت هک  یتسرد  هب  ، يداد دـیون  ناگدـنامرد  تباـجا  رد  هچنآ  ناـیامنب  نم  هب  ،و  ناسانـشب وا  هب  يدرک  يدـیدهت  نآ  هب  ار  ناراـکمتس 

.یمیرک ناسحا  میظع و  لضف  بحاص 

.يدهم نب  یسوم  ندرم  ربخ  تئارق  يارب  رگم  دندشن  عمج  ،و  دندش هدنکارپ  موق  : تفگ يوار 

: تسا مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  زرح  بیجلا  هعقر  : مشش

نوریب نت  زا  ار  سابل  ، دـش هبطحق  نب  دـیمح  رـصق  دراو  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  ، ینامز هک  : هدـش تیاور  نومأـم  مداـخ  رـسای  زا 
هب ار  هعقر  ، دوب وا  اب  يا  هعقر  دـمآ و  زینک  هک  تشذـگن  یکدـنا  ، داد دوخ  زینک  هب  نتـسش  يارب  ار  نآ  دـیمح  ، داد دـیمح  هب  ،و  دروآ

تـسد هیراج  نیا  مدرگ  امـش  يادـف  : تفگ ترـضح  هب  دـیمح  ، متفای مالّـسلا  هیلع  نسحلا  وبا  سابل  ناـبیرگ  رد  : تفگ داد و  دـیمح 
دیمح ، منک یمن  رود  دوخ  زا  ار  نآ  هک  تسا  [ ییوج هانپ  ياـعد  ] يذـیوعت : دومرف ؟ تسیچ ، هتفاـی امـش  نهاریپ  ناـبیرگ  رد  يا  هتـشون 

یم عفد  وا  زا  ـالب  دراد  هاـگن  دوـخ  ناـبیرگ  رد  هکره  هک  تسا  يذـیوعت  نیا  : دوـمرف ، ینک فّرـشم  نآ  هب  ار  اـم  تسا  نکمم  : تفگ
: دناوخ دیمح  رب  ار  ذیوعت  هاگنآ.تسا  میجر  ناطیش  زا  يرادهاگن  وا  يارب  ،و  دوش

راگزیهرپ رگا  مرب  یم  هانپ  نمحر  يادـخ  هب  وت  زا  نم  ، ادـخ مان  هب  ، تسا یگـشیمه  شا  ینابرهم  رایـسب و  شتمحر  هک  ادـخ  ماـن  هب 
ریغ ای  ، یشاب
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هن ،و  میوم رب  هن  ،و  ممشچ رب  هن  مشوگ و  رب  هن  تسین و  نم  رب  یطّلست  ار  وت  ، ار تا  هدید  شوگ و  انیب  ياونش  ادخ  هب  متسب  ، راگزیهرپ
مراگدرورپ هچنآ  رب  هن  ،و  ما ییاراد  رب  هن  ،و  مناوختـسا رب  هن  ،و  مبـصع رب  هن  ،و  مخم رب  هن  ،و  منوخ رب  هن  ،و  متـشوگ رب  هن  ،و  متـسوپ رب 

ناـشکندرگ و تـالمح  زا  ، دـندناشوپ نآ  هب  ار  دوخ  ناربماـیپ  هک  ، تّوبن شـشوپ  هب  ار  وت  نیب  دوـخ و  نیب  مدـناشوپ  ، هدوـمن مبیـصن 
شیپ زا  ( شنادـناخ وا و  رب  ادـخ  دورد  ) دّـمحم و  مرـس ، تشپ  زا  لیفارـسا  ،و  مپچ زا  لـیئاکیم  ،و  متـسار بناـج  زا  لـیئربج  ، اـهنوعرف
یمن هبلغ  تا  يرابدرب  رب  شا  ینادان  ایادـخ  دراد ، یم  زاب  نم  زا  ار  ناطیـش  ، دراد یم  زاب  نم  زا  ار  وت  ، تسا نم  رب  هاـگآ  ادـخ  ، میور

.مدش وت  هب  هدنهانپ  يادخ  ، مدش وت  هب  هدنهانپ  ایادخ  مدش ، وت  هب  هدنهانپ  ایادخ  ، درامش مکبس  ،و  دنز مهرب  ار  مشمارآ  ات  ، دنک

يزور مالّـسلا  هیلع  اضّرلا  یـسوم  نب  یلع  میالوم  : هدرک تیاور  يوره  تلّـصلا  وبا  ار  نآ  هک  تسا  یبیجع  تیاـکح  زرح  نیا  يارب 
تقو نیا  رد  نومأم  : تفگ نم  هب  ،و  تساخرب ماما  ، دبلط یم  ار  وت  ریما  تفگ  ،و  دش دراو  وا  رب  نومأم  ةداتسرف  ، دوب هتسشن  شلزنم  رد 

ادخ لوسر  مّدج  زا  هک  ، تاملک نیا  رطاخ  هب  ، دـناسرب یبیـسآ  نم  هب  دـناوت  یمن  ادـخ  هب  ،و  تخـس يراک  يارب  رگم  دـبلط  یمن  ارم 
زرح نیا  ، داتفا نومأم  هب  ترضح  رظن  نوچ  ، متفر نومأم  دزن  ماما  هارمه  : تفگ تلّصلا  وبا.هدیسر  نم  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص 

روتسد نسحلا  وبا  يا  : تفگ تسیرگن و  راوگرزب  نآ  بناج  هب  نومأم  ، تفرگ رارق  نومأم  ربارب  ترـضح  هک  یتقو  ، دناوخ رخآ  ات  ار 
: تفگ درک و  ماما  يافق  رد  رظن  نومأم  ، تشگرب ماما  نوچ  ، سیونب يراد  یتجاح  ره  ،و  دنهدب تترضح  هب  مهرد  رازه  دص  ما  هداد 

.هدوب رتهب  هدرک  هدارا  ادخ  هچنآ  ،و  ادخ تسا  هدرک  هدارا  ،و  نم مدرک  هدارا 

: مالّسلا هیلع  داوج  ترضح  زرح  : متفه
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روّصلا یف  خفنی  موی  هاّجنلا  کلاسا  ،و  روهّدلا تافا  ،و  رورّشلا ینفکا  ّبر  ای  ، رینم ای  نیبم  ای  ناهرب  ای  رون  ای 

: مالّسلا هیلع  يداه  ترضح  زرح  : متشه

زیزع شتّزع  هکنآ  تسا  زیزع  هچ  ، شتّزع رد  زیزع  شتّزع  هک  يا  ، تسا یگـشیمه  شا  یناـبرهم  رایـسب و  شتمحر  هک  ادـخ  ماـن  هب 
نک عافد  ،و  نک رود  نم  زا  ار  ناطیـش  ياه  هسوسو  ،و  تا يرای  هب  نک  مدـییأت  ،و  تتّزع هب  نادرگ  مزیزع  ، زیزع يا  ، شتّزع رد  تسا 

.زاین یب  يا  ، اهنت يا  ، اتکی يا  ، هناگی يا  ، نادرگ تناگدنب  نابوخ  زا  ارم  ،و  ترادرک هب  نم  زا  رادزاب  ،و  تعافد هب  نم  زا 

: مالّسلا هیلع  يرگسع  ترضح  زرح  : مهن

رد مسنوم  يا  ،و  يراتفرگ رد  مهانپ  يا  ،و  یتخـس رد  ما  هشوت  يا  تسا  یگـشیمه  شا  یناـبرهم  رایـسب و  شتمحر  هک  ادـخ  ماـن  هب 
ریگب ارم  دوش  یمن  نآ  دصق  هک  تنکر  فنک  رد  ،و  نک ینابهگن  نم  زا  دباوخ  یمن  هک  تا  هدید  هب  ، ییاهنت

: مالّسلا هیلع  مئاقلا  انالوم  زرح  : مهد

ةدنیاشگ يا  ، رفک ياههورگ  ةدـنهد  يرارف  يا  ، ناگدـنب کلام  يا  ، تسا یگـشیمه  شا  ینابرهم  رایـسب و  شتمحر  هک  ادـخ  مان  هب 
دورد هّللا  لوسر  دّمحم  هّللا  الا  هلا  قح ال  هب  ، میرادـن ار  شنتـسج  يارای  هک  نک  مهارف  یببـس  ام  يارب  اهتلع ، ةدـننک  مهارف  يا  ، اهرد

.شنادناخ ۀمه  رب  وا و  رب  ادخ 

: مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  تونق  : مهدزای

رب ایادخ  ، نم هاگهانپ  ییوت  سپ  ، یهاگهانپ هب  تفرگ  هانپ  هک  ره  و  نم ، هاگیاج  ییوت  سپ  ، یهاگیاج هب  تفرگ  ياج  هک  ره  ایادـخ 
ارم ،و  هد رارق  دوخ  دزن  ار  مهاگتماقا  ،و  متـشگزاب ،و  نک تباجا  ار  میاعد  ،و  ونـشب ار  مدایرف  ،و  تسرف دورد  دّمحم  نادناخ  دّـمحم و 

يرگ هنتف  هب  یصخش  عمط  نآ  اب  هک  تتمظع  قح  هب  ، رادب مساپ  ناطیش  نارای  هب  نتـسویپ  شیامزآ و  رد  ندش  طقاس  زا  ، منومزآ رد 
، ینامگدب اب  یباوخ  هرطاخ  نآ  هب  دیآرد  هن  ،و  دزیماین رد 
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هن نامگدب و  هن  ، نونظم هن  مهتم و  هن  ظینادرگ  یم  زاب  دوخ  يوس  هب  تا  هدارا  اب  ارم  ات  ، دـح زا  نوریب  يداش  نآ  اب  دریگ  سامت  هن  و 
نوچ ، هدروآ درگ  « تاوعدلا جـهم  » باتک رد  ار  همئا  ياهتونق  سوواط  نبا  دّیـس.ینانابرهم  نیرت  نابرهم  وت  هک  یتسرد  هب  كوکـشم 

.مدرک افتکا  تونق  کی  نیمه  هب  نم  ، دندوب ینالوط 

: دشاب یم  سنا  ّنج و  زا  ناما  هک  : تسا مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  ترضح  ياعد  : مهدزاود

شرع راگدرورپ  وا  مدرک و  لـکوت  وا  رب  ، دـسین ادـخ  زج  يدوبعم  ، تسا یگـشیمه  شا  یناـبرهم  رایـسب و  شتمحر  هک  ادـخ  ماـن  هب 
زیچ همه  هب  شناد  رد  و.تساناوت  زیچ  ره  رب  ادخ  هک  مهد  یم  یهاوگ  ، دشن تساوخن  هچنآ  ،و  دش تساوخ  ادخ  هچنآ  ، تسا گرزب 

مراگدرورپ هک  یتسرد  هب  یتسه ، شراهم  ةدنریگ  وت  هک  يا  هدنبج  ره  رش  زا  مدوخ و  ّرش  زا  مروآ  یم  هانپ  وت  هب  ایادخ  ، دراد هطاحا 
تسا راوتسا  هار  رب 

: هدمآ هبرجت  هب  ياعد  : مهدزیس

راهچ یلاعت  قح  ، دناوخب ماش  حبـص و  ره  رد  ار  اعد  نیا  هکره  : دومرف مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  : هدش تیاور  سنا  زا 
،و دشاب ّلج  ّزع و  يادخ  ناما  رد  ،و  دننک ظفح  پچ  فرط  تسار و  بناج  رس و  تشپ  ور و  شیپ  زا  ار  وا  هک  ، درامگب وا  رب  هتـشرف 

: تسا نیا  اعد  نآ  ،و  دنباین قیفوت  دنناسرب  نایز  وا  رب  هک  دنشوکب  سنا  ّنج و  زا  ناگدیرفآ  رگا 

مان هب  ، نامسآ نیمز و  راگدرورپ  ادخ  مان  هب  ، اهمان نیرتهب  ادخ  مان  هب  ، تسا یگشیمه  شا  ینابرهم  رایـسب و  شتمحر  هک  ادخ  مان  هب 
مان هب  ، مناج لد و  رب  ادخ  مان  هب  ، مدومن لکوت  ادخ  رب  ،و  مدرک حبـص  ادخ  مان  هب  ، دناسر یمن  نایز  شمان  اب  يدرد  یّمـس و  هک  ادخ 

يزیچ شمان  هک  ادخ  مان  هب  ، دیـشخب نم  هب  مراگدرورپ  هچنآ  رب  ادخ  مان  هب  ما  ییاراد  نادناخ و  رب  ادخ  مان  هب  ، ملقع نید و  رب  ادـخ 
نامسآ نیمز و  رد 
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رتگرزب ادخ.تسا  رتگرزب  ادخ  ، مزاسن وا  کیرـش  ار  يزیچ  تسا  نم  راگدرورپ  ادـخ  ادـخ  ، تساناد ياونـش  وا  ،و  دـناسر یمن  نایز 
وت زج  يدوـبعم  ،و  تیاـنث تسا  گرزب  ، تا هدـنهانپ  تـسا  زیزع  ، مـنک یم  زیهرپ  مـسرت و  یم  هـچنآ  زا  رت  مـیظع  رتزیزع و  تـسا و 

شکرس ره  ّرش  زا  و  رگمتس ، ناطیش  ره  ّرش  زا  ،و  تخسرس ناطلـس  ره  ّرـش  زا  ،و  مدوخ ّرـش  زا  ، مروآ یم  هانپ  وت  هب  نم  ایادخ  ، تسین
ره رب  ،و  يراوتـسا هار  رب  وت  هک  یتسرد  هب  یتسه ، شراهم  ةدنریگ  وت  هک  يا  هدنبنج  ره  ّرـش  زا  ،و  دـب دـمآ  شیپ  ره  ّرـش  زا  ،و  زابجل

دننادرگب يور  رگا  سپ  ، دنک یم  یتسرپرس  ار  ناگتسیاش  وا  و  درک ، لزان  ار  نآرق  هک  تسادخ  نم  تسرپرـس  قح  هب  ، ینابهگن زیچ 
.تسا میظع  شرع  راگدرورپ  وا  ،و  مدرک لکوت  وا  رب  ، تسین وا  زج  يدوبعم  ، تسا سب  ارم  ادخ  : وگب

: مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  ترضح  ياعد  : مهدراهچ

بنج رد  موش  راوخ  ای  ، وت تیاده  رانک  رد  موش  هارمگ  ای  ، وت يزاین  یب  هیاس  رد  موش  دـنمزاین  هک  نیا  زا  مروآ  یم  هانپ  وت  هب  ایادـخ 
روز هک  نیا  زا  مروآ  یم  هانپ  وت  هب  ایادخ  ، تسوت هب  طوبرم  راک  موش و  لامیاپ  ای  ، وت تنطلـس  ۀیاس  رد  موش  عقاو  مولظم  ای  ، وت تّزع 

.مدرگ رورغم  وت  ربارب  رد  ای  مور  ورف  يراکدب  رد  ای  ، میوگب

: مالّسلا هیلع  رقاب  ترضح  زا  تسا  ییاعد  : مهدزناپ

نوریب هناـخ  زا  ترـضح  موش ، فّرـشم  شتمدـخ  متـساوخ  هزاـجا  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ترـضح  زا  : هدـش تیاور  یلاـمث  هزمح  وـبا  زا 
.موش تیادف  يرآ  : متفگ ؟ یتسناد ارم  مّلکت  : دومرف ، درک یم  تکرح  شکرابم  ياهبل  هک  یلاحرد  ، دمآ

تـسوا مهم  ترخآ  اـیند و  رما  زا  هچنآ  یلاـعت  قح  هکنآ  رگم  ، هدرکن ملکت  نآ  هب  زگره  يدـحا  هک  یمـالک  هب  مدرک  مّلکت  : دوـمرف
، دـناوخب هناخ  زا  نتفر  نوریب  لاح  رد  ار  تاملک  نیا  هکره  يرآ  : دومرف ، هد ربخ  نآ  هب  ارم  سپ  ، موش تیادـف  : متفگ ، هدومرف تیاـفک 

تلّکوت هّللا  یبسح  یمحّرلا  نمحّرلا  هّللا  مسب  : ددرگ ناسآ  وا  تاّمهم 

ص:1069

 ( ناسآ شراگن  نانجلا (  حیتافم  دیدج  www.Ghaemiyeh.comبختنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1215زکرم  هحفص 1164 

http://www.ghaemiyeh.com


هرخالا باذع  اینّدلا و  يزخ  نم  کب  ذوعا  ،و  اهّلک يروما  ریخ  کلاسا  ّینا  مهّللا  هّللا  یلع 

[ اهتساوخرد هب  لین  يارب  یهاوخ  ببس  ياهاعد  ] لئاسملا یلا  لئاسولا  هیعدا  : مه هدزناش 

هراشا

هیلع داوج  ترـضح  يرـسمه  هب  ار  شرتخد  نومأم  یتقو  : هدـش لقن  مالّـسلا  هیلع  داوج  ترـضح  مداخ  یلفون  ثراـح  نب  دّـمحم  زا 
ترخآ رد  ار  اـم  ییاراد  یلاـعت  قـح  ،و  تسا یقادـص  شرهوـش  بناـج  زا  ینز  ره  يارب  : تشوـن وا  يارب  ترـضح  ، دروآرد مالّـسلا 

یتاجانم نآ  ار و  « لئاسملا یلا  لئاسو  » مداد وت  رتخد  نیباک  هب  نم  هداد و  امـش  هب  ایند  رد  ار  امـش  ییاراد  هک  ناـنچمه  ، هدرک هریخذ 
زا وا  هب  رفعج و  شردـپ  وا  هب و  ،و  هدیـسر مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  شردـپ  زا  زین  وا  هب  ، هدرک تیاـنع  نم  هب  مردـپ  هـک  تـسا 
وا هب  بلاط و  یبا  نب  یلع  نانمؤم  ریما  شردپ  زا  وا  هب  ،و  نیسح شردپ  زا  وا  هب  ،و  نیسحلا نب  یلع  شردپ  زا  وا  هب  ،و  دّمحم شردپ 

دناسر و یم  مالس  وت  هب  هّزعلا  ّبر  دّمحم  يا  : تفگ درپس و  ترضح  نآ  هب  لیئربج  هک  ، هدیـسر هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا 
یـسرب و دوخ  دارم  هب  ات  ، زاس هلیـسو  دوخ  ياـه  هتـساوخ  يوس  هب  ار  نآ  ، تسا ترخآ  اـیند و  ياـهجنگ  ياهدـیلک  نیا  : دـیامرف یم 
هب هک  تسا  هلیـسو  هد  نآ  ،و  دـنک یم  مک  ار  تترخآ  ةرهب  هک  ، هدـم صاصتخا  اـیند  ياـهتجاح  هب  ار  نآ  ،و  دریگ ماـجنا  وت  ۀتـساوخ 

تـسا نیا  ،و  دسر یم  ماجنا  هب  ،و  ددرگ یم  تساوخرد  تاجاح  اهنآ  ببـس  هب  ،و  دوش یم  هدوشگ  اه  هتـساوخ  ياهرد  نآ ، ۀطـساو 
: نآ هخسن 

[ یهاوخریخ ] هراختسا تاجانم 

یم ناـیاش  ار  اـهتبهوم  ،و  دـناسر یم  اـه  هتـساوخ  هب  ، مدرک ریخ  بلط  نآ  رد  وـت  زا  نم  هچنآ  رد  ، يدیدنـسپ هک  يزیچ  رتـهب  ایادـخ 
بناج هب  ،و  دنک یم  تیادـه  اهـشور  نیرتابیز  هب  ،و  دـیامن یم  هزیکاپ  ار  اهبـسک  ،و  دـنک یم  دوسرپ  ار  اه  هدـش  تساوخرد  ،و  دزاس
هچنآ رد.منک  یم  ریخ  بلط  وت  زا  نم  يادـخ.دیامن  یم  ظـفح  كاـنمیب  ياهدـمآ  شیپ  زا  و  دـهد ، یم  قوس  اـهتبقاع  نیرت  هدوـتس 

زا ار  هچنآ  نک  راومه  ،و  هدش راوشد  نآ  رد  هچنآ  ایادخ  نادرگ  ناسآ  هدناشک ، نآ  يوس  هب  ملقع  ارم  ،و  نآ رب  میأر  هدـش  مّمـصم 
،و دوس ار  شبقاوع  اراگدرورپ  ، امرف رود  ار  دیدش  يالب  ره  نآ  هطساو  هب  نم  زا  ،و  نک تیافک  نآ  رد  ارم  مهم  ،و  هتـشگ تخـس  نآ 

دشر و ار  شا  یکشخ  ،و  کیدزن ار  شرود  ،و  تمالس ار  شکانمیب 
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یتخس و  نک ، عطق  نم  زا  ار  شعناوم  ،و  هد ماجنا  ار  متجاح  ،و  روآرب ار  دنمـشهاوخ  ،و  ناسرب ار  میاعد  تباجا  ایادخ  ، هد رارق  تکرب 
يدنم هرهب  لامک  ،و  متـساوخ ریخ  وت  زا  نآ  رد  هک  يزیچ  نیرتهب  ،و  يزوریپ مچرپ  ایادـخ  نک  اطع  نم  هب  ،و  رادزاب نم  زا  ار  شیاه 

هب نادرگ  شـصوخم  ،و  یباـیماک اـب  ار  نآ  ایادـخ  زاـس  نیرق  ،و  متـسب وـت  هب  دـیما  هچنآ  رد  رت  نوزفا  دـیاوف  ،و  تمدـناوخ هـچنآ  رد 
يراوشد ریگولگ  ،و  هدب ناشن  نم  هب  ناشخرد  ار  هرهب  ياه  هناشن  ،و  نایامنب نم  هب  اراکشآ  ار  ییوجریخ  بابسا  نآ  رد  ،و  یگتسیاش

ار شا  هدش  ینادنز  نک  دازآ  ،و  ار شهبتـشم  ایادخ.نک  نشور  ،و  رادرب كاخ  زا  ار  شا  يراک  ناسآ  هداتفا  كاخ  هب  ،و  دـنبب ار  شا 
هب لمع  اگدـنام  دوس و  هب  زرو  باتـش  ،و  یهدـب ةدـننک  فرطرب  ، دـشاب دوس  هرهب و  اب  روآ  يور  يریخ  ات  ، ار شا  هیاپ  نک  راوتـسا  و 

.یششخب هب  هدننک  زاغآ  ،و  يدنمورین یشخب  نوزفا  هب  وت  هک  یتسرد 

[ یشوپ مشچ  ] هلاقتسا تاجانم 

هب ارم  تندومن ، ارادـم  يراـبدرب و  هب  يوزرآ  ،و  هدرک اـیوگ  تا  یـشوپ  مشچ  تساوـخرد  هب  ارم  ، تریگارف تمحر  هب  دـیما  ایادـخ 
ییاهاطخ وربور و  اهنآ  اب  ماقتنا  ياه  هرهچ  هک  ، تسا یناهانگ  مراگدرورپ  يا  نم  يارب  ، تسا هتخاس  ریلد  تتشذگ  ناما و  نتساوخ 

هب و  ما ، هدـش  كاندرد  باذـع  بجوتـسم  تتلادـع  ۀـیاپ  رب  اهنآ  رطاخ  هب  ، هتفرگ رظن  ریز  ار  اهنآ  نکرب  هشیر  ياـه  هدـید  هک  تسا 
زا ار  مندـش  دودرم  ،و  ناهانگ رطاخ  هب  ار  میاعد  تباجا  نداـتفا  ریخأـت  هب  زا  ، ما هتـشگ  هدـننک  كـاله  رفیک  راوازـس  اـهنآ  باـکترا 
زا هک  ور  نآزا  ، دـننک یم  عـطق  ار  متبغر  بابـسا  ،و  دـنرب یم  نیب  زا  ار  ما  هتـساوخ  ناـهانگ  هکنیا  هـچ  ما  هدیـسرت  متجاـح  ندـمآرب 

هب اراگدرورپ  سپس  ، هدومن مرابنارگ  اهنآ  راب  نتشادرب  ییاهنت  هب  زا  ،و  هتسکش متشپ  ناهانگ  ینیگنس 
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هب وـت  رب  ملّکوـت  ،و  مداـمتعا اـب  سپ  ، مدرک رظن  نایـصاع  هـب  تا  یناـبرهم  ،و  ناراـکهنگ زا  تتـشذگ  ،و  ناراـکاطخ زا  تا  يراـبدرب 
ار هچنآ  ما  هدننک  تساوخرد  ، مدومن تیاکش  وت  دزن  هب  ار  مباذع  ،و  مدنکفا تناتـسآ  هب  ار  دوخ  هک  یلاحرد  ، مدروآ يور  تهاگرد 
وت هب  ، مراتساوخ دوخ  هب  تبسن  ار  تا  یشوپ  مشچ  ، مغ ندرک  فرطرب  زا  متسین  قحتـسم  ،و  هودنا شیاشگ  زا  ، متـسین نآ  راوازـس  هک 
هب ارم  تتفأر  هب  ،و  امرف ناسحا  نم  هب  لکـشم  زا  ندـمآ  نوریب  ناسآ  هب  ،و  راذـگ ّتنم  نم  رب  شیاشگ  هب  ایادـخ  ، مّنئمطم میالوم  يا 

تتمحر هب  ،و  شخب ییاهر  يراتفرگ  نادـنز  زا  تتـشذگ  هب  ،و  نک رود  جـک  هار  زا  تتردـق  هب  ارم  ،و  امن تیادـه  تسار  هار  يوس 
ار مهودنا  ،و  رذگرد مشزغل  زا  ،و  شخبب نم  رب  تناسحا  هب  ،و  روآ يور  نم  هب  تا  يدونـشخ  هب  ،و  نک لیدـبت  يدازآ  هب  ار  متراسا 
،و زاس دنمورین  نآ  هب  ار  متـشپ  ،و  دنبب مکحم  يریذپرذع  اب  ار  مرمک  ،و  هدـم رارق  هدرپ  رد  ار  میاعد  ،و  نک محر  ما  هیرگ  هب  ،و  اشگب
،و راوگرزب هدنـشخب  وت  هک  یتسرد  هب  ، نک محر  نم  هب  رـشن  رـشح و  زور  رد  ،و  نک ینالوط  ار  مرمع  ،و  نک حالـصا  نآ  هب  ار  مراک 

.شنادناخ دّمحم و  رب  ادخ  دورد  ینابرهم  هدنزرمآ 

رفس تاجانم 

ار ممیمصت  ،و  نامهفب نم  هب  ،و  نک نشور  ار  يریگ  میـصت  هار  نآ  رد  میارب  ،و  هاوخب ریخ  نآ  رد  میارب  ، منک رفـس  مهاوخ  یم  ایادخ 
ینابهگن يرادهگن و  وکین  اب  ،و  هد يا  هدـیاف  تمارک  ،و  نایاش ةرهب  ،و  ریگارف یتسردـنت  هب  ارم  مرفـس  رد  ،و  اشگب يراوتـسا  هب  میارب 

،و ار اهلزنم  میارب  چیپ  مه  رد  ،و  ار اهبایب  ياه  يراومهان  میارب  نک  راومه  و  اهرفـس ، تّقـشم  زا  ایادـخ  ، راد مرانکرب  ،و  نک ظفح  ارم 
نم هب  نک  کیدزن 
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ياهیراومهان و  ییامن ، کـیدزن  ار  رود  ياـههار  يرود  اـت  ، ار اـهبکرم  ياـهماگ  نیب  نادرگ  دـنلب  ریـسم  رد  ،و  ار اهروخـشبآ  يرود 
یماح ،و  ار تیفاع  ياه  هرهب  نآ  رد  شخبب  نم  هب  ،و  نک منیقلت  ار  یبایماک  ةدنخرف  يامه  مرفـس  رد  ایادـخ  ، يزاس راومه  ار  تخس 
ببس ایادخ  شنادرگب  ،و  ار تیالو  یماح  ةدنخرف  ،و  ار تیافک  لامک  هدنزیگنا  ،و  ار اهساره  زا  ندرک  رذگ  يامنهار  ،و  ار لالقتـسا 

هب نم  زا  نک  عـطق  ،و  اـهتکاله زا  عناـم  ار  زور  ،و  تاـفآ زا  زاـس  نم  شـشوپ  ار  بـش  ،و  هدـمآ تـسد  هـب  يا  هرهب  ،و  گرزب یحلص 
،و منیرق تیفاع  ،و  دشاب مهارمه  رفس  رد  تمالس  ات  ، رادب مساپ  تیورین  هب  تا  یـشحو  ناروناج  زا  ،و  ار شنادزد  ياههورگ  تتردق 

ياراد وت  هک  یتـسرد  هب  ، مقیفر تینما  ،و  مدارم قفو  رب  یباـیماک  و  مناـج ، زا  رود  یتخـس  ،و  مشوغآ مه  یناـسآ  ،و  مرادوـلج تکرب 
.یهاگآ انیب و  تناگدنب  هب  ،و  اناوت زیچ  ره  رب  وت  ،و  ییورین تردق و  ناسحا و  زاومه و  ياطع 

يزور بلط  تاجانم 

ار تیاطع  ناراـب  ،و  راـبب نم  رب  ناوارف  ار  تا  شخب  نوزف  ياـهربا  ،و  اـمرف لاـسرا  نم  يوس  هب  نازیر  ار  تا  يزور  ياـهولد  ایادـخ 
مدـنمزاین تدوج  قح  هب  ،و  لماک یندـنازیر  مزاـین  فرظ  رب  ار  تتمعن  ینوزف  نازیرب  ،و  شخب موادـت  نم  رب  نازیر  ياـه  هنیـس  نوچ 

ياطع اـب  ،و  نک ناـمرد  تلـضف  يوراد  هب  ار  ما  يرادـن  درد  ،و  نادرگ مزاـین  یب  ، دـبلط یم  تسوت  دزن  ار  هچنآ  هک  یـسک  زا  ،و  نک
ار ما  يدنمزاین  تا  هنامیرک  ةزیاج  هب  ،و  امن قّدصت  ما  یتسدیهت  رب  تیاطع  ترثک  هب  و  امرف ، دنلب  ار  ما  يرادـن  یگداتفا  تا  هراومه 

اراگدرورپ ار  يزور  هار  ،و  هدب هقدص 
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تتفأر اـب  ،و  فاکـشب میارب  تتمحر  هب  ار  شا  یخارف  ياـه  همـشچ  ،و  اـمن رادـیاپ  میارب  ار  شیاـه  هیاـپ  ،و  نک راوـمه  نم  يوـس  هب 
و نک ، زبسرـس  ار  ما  یلاحدب  کشخ  نیمزرـس  ،و  ناکـشخب ار  ما  يرادن  نیمز  ،و  نک ناور  نم  بناج  زا  ار  شوخ  یگدنز  ياهرهب 

نیرتریخرپ هب  ایادخ  ، هد رارق  قزر  تعـسو  فده  ارم  ،و  امرف عطق  نم  زا  ار  یتخـس  راشف و  ياهدنب  ،و  نادرگب نم  زا  ار  يزور  عناوم 
هماج ،و  ار قزر  یخارف  نهاریپ  ایادـخ  نم  رب  ناـشوپب  ،و  اـمرف صوصخم  شا  یگدـنیاپ  رتشیب  هب  شوخ  یگدـنز  زا  ارم  ،و  شیاـهریت
عطق اب  ار  تا  هتسویپ  ياطع  ،و  یتسدگنت عفر  اب  مرب  یم  رـس  هب  تا  یـشخب  تمعن  راظتنا  رد  مراگدرورپ  يا  نم  سپ  ، ار تحار  ياه 

رب ایادخ  نارابب.يراوشد  ندش  ناسآ  اب  تمرک  هب  ار  ما  هتسر  نتسویپ  ،و  تشیعم یتخس  ندرب  نیب  زا  اب  ار  ّتلضفت  ،و  نداتفا ریخأت  هب 
دراوم هدـب  رارق  ریت  فدـه  ،و  امرف مزاین  یب  اـهتمعن  ياـه  هرهب  هطـساو  هب  تناگدـنب  زا  ،و  ناوارف ناراـب  هب  ار  تا  يزور  نامـسآ  نم 

يدوبان ریشمش  هب  نم  زا  ار  یگنت  ندرگ  ،و  باتـش ياهـشکراب  رب  ار  ما  یلاحدب  ندش  فرطرب  نک  راب  ،و  ار ما  یتسدگنت  یگدنـشک 
مـساپ رقف  یتخـس  زا  ،و  نک ددـم  لاوما  شیازفا  اـب  ارم  ،و  هد هفحت  یـشخب  نوزف  یخارف  هب  اراـگدرورپ  دوخ  بناـج  زا  نم  هب  ،و  نزب

دوخ ریگارف  ششخب  زا  ،و  اراوگ یبآ  ، هد مبآ  تا  يزور  بآ  زا  ،و  اشگب میارب  ار  يزبسرس  ةرفس  ،و  ریگب نم  زا  ار  طحق  يدب  ،و  رادب
تا یناـبیتشپ  هب  ارم  و  نک ، مدـنلب  یتسدـگنت  نیمز  زا  نآ  ببـس  هب  ،و  هدـب ما  ییاراد  تورث و  ناـهگان  ،و  اـههار نـک  نـشور  مـیارب 

لضف ،و  میظع هتسویپ  ياطع  ياراد  وت  هک  یتسرد  هب  ، يزاین یب  رب  ياناوت  ناهاگماش  ،و  نازیخرب نادادماب 
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.يراوگرزب ةدنشخب  وت  ، یگرزب ناسحا  ،و  ریگ همه 

[ ییوج هانپ  ] هذاعتسا تاجانم 

یتسدگنت یهابت  زا  اراگدرورپ  سپ  ، مدروآ یم  هانپ  وت  هب  گرزب  ياه  یلاحدب  ياهـساره  هدـمآ و  شیپ  ياهالب  بیاصم  زا  ایادـخ 
،و هد مهانپ  اهماگ  شزغل  اهتعن و  لاوز  زا  و  شخب ، ما  ییاهر  یناهگان  ياهماقتنا  زا  ،و  رادـب مظوفحم  ـالب  تـالمح  زا  ،و  هدـب مهاـنپ 

يریگباتــــش ،و  راـــگزور یناـــهگان  راوگاـــن  ثداوـــح  زا  تا  يرادــــهگن  ظاـــفح  تـــتّزع و  نادــــیم  رد  ایادــــخ  هد  مرارق 
ياههوک ،و  نک هریت  ار  راوگان  ثداوح  باتفآ  ،و  نازرلب تخـس  ار  اهتنحم  نادـیم  ، رب ورف  ار  الب  نیمز  ،و  اراگدرورپ ، ایادـخ ، بیاـصم

دراو تمالس  ياهـضوح  هب  ارم  ،و  نادرگب نم  زا  ار  اهراک  عناوم  ،و  امرف فرطرب  ار  راگزور  ياهیراتفرگ  ،و  نادرگ یـشالتم  ار  يدب 
هتـسجرب ياهاطع  هب  ،و  ریگارف بیع  ندناشوپ  اب  ارم  ،و  شاب مهارمه  شزغل  نتفرگ  هدیدان  اب  ،و  امرف راوس  تمارک  ياهبکرم  رب  ،و  نک

رفیک ،و  نک رود  نم  زا  ار  تباذع  ياه  هدوت  و  رآ ، ششخب  نم  هب  اراگدرورپ  تا  یلاح  ناشیرپ  عفد  تیالب و  ندرک  فرطرب  تا و 
مـساپ تامیالمان  ۀـمه  زا  ،و  شخب متاجن  اهراک  ماجنارـس  يدـب  زا  ،و  هد مهاـنپ  راـگزور  ثداوح  زا  ،و  نادرگب نم  زا  ار  تکاـندرد 

راـگردرورپ وـت  هـک  یتـسرد  هـب  ، نـک لـش  نـم  هـب  تبـسن  مرمع  ناـیاپ  اـت  ار  ـالب  تـسد  ،و  نکـشب مراـک  زا  ار  ـالب  گنـس  ،و  رادـب
يا هدنهد  ماجنا  یهاوخب  ار  هچنآ  يا و  هدننادرگزاب  ، رگزاغآ ، راوگرزب

هبوت بلط  تاجانم 

، هناصلاخ ۀبوت  يارب  ، ما هدرک  ار  وت  گنهآ  ، صالخا هب  ایادخ  : 
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ندروآ يور  ،و  شیالآ یب  ۀبوت  ریذـپب  نم  زا  يادـخ  ، حیرـص راتفگ  ندرک  راکـشآ  ،و  شیر لد  ياعد  ،و  نیتسار نامیپ  يرادـیاپ  و 
ورف ،و  هنامیرک یتشگزاب  ،و  نایاش شاداپ  هب  ار  ما  هبوت  اراگدرورپ  ، ار هانگ  شنرک  ياههاگنداتفا  ،و  دوخ يوس  هب  تشگزاـب  ناـباتش 
ۀمه ،و  هدش تبث  مناهانگ  زا  هچنآ  ایادخ  نک  وحم  ،و  نک هلباقم  یشوپ  هدرپ  تشگزاب و  ةرهب  ،و  باذع ندنادرگزاب  ،و  رفیک نتخیر 

كاپ ، ما یکاـپان  ةدنهدوشتـسش  ، مدرخ هدـید  ةدـننک  نشور  ، ملد ةدـنهدالج  ار  ما  هبوت  هدـب  رارق  ،و  يوشب هبوت  شریذـپ  هب  ار  مبویع 
هب ، ار ما  هبوت  اراگدرورپ  نک  لوبق  ، ار متریـصب  اـفو  بناـج  هب  نک  ناباتـش  نآ  ۀلیـسو  هب  ، مداـهن ةدـننک  تسرد  ، منت یگدولآ  ةدـننک 

،و منطاب تفاـظن  رد  شـشوک  ،و  ما هشیدـنا  هبناـج  همه  ینـشور  ،و  متریـصب یتسرد  ضحم  ،و  متّین صولخ  زا  دـیآ  یمرب  هک  یتسرد 
،و نک رود  ار  هانگ  رب  يراشفاپ  یکیرات  هب  وت  ۀلیسو  هب  ایادخ  نم  زا  ،و  متعاط هب  تنامرف  يوس  هب  نتفاتش  ،و  متـشگزاب ندومن  رادیاپ 

ینامرفان دـنب  تقیقح  هب  نم  ، ناشوپب تیادـه  ياه  هماج  ،و  اوقت سابل  نم  هب  ،و  نادرگ وحم  متخادـنا  شیپ  نارگ  ياهراب  زا  هچنآ  هب 
رب تتّزع  هب  ،و  ما هدننز  گنچ  تتردق  هب  اراگدرورپ  هک  یلاحرد  مدنک ، رب  مرکیپ  زا  ار  ناهانگ  نهاریپ  و.مدیشکرب  متـسوپ  زا  ار  اه 
هب هقان  اـت  ، هدـننک هدـنکآ  يزیچ  هب  هک  رتش  هرک  تسوپ  ( هکّرحتم () 1  ) نتـسکش زا  ار  ما  هبوت  تهاـنپ  هب  ،و  مهاوخ کـمک  نتـشیوخ 

كاردا روعـش و  ایوگ  ندرک  هانگ  تقو  رد  نم  هک  دشاب  نآ  يارب  دیاش  نآ  رکذ  اجنیا  رد  دهد و  ریـش  هدش  نابرهم  ، شدنزرف لایخ 
.ملاعلا یلاعت  هّللا  ،و  مدرک یمن  تیصعم  هن  رگا  ، مدوب یحوریب  همّسجم  متشادن و  ناج  و 

( یمق ثّدحم  زا  )
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«. وت ۀلیسو  هب  زجب  تسین  یشبنج  ورین و  » هب ار  نآ  منک  نیرق  ، مزیوآ تسد  ندش  راوخ  زا  تتمصع  هب  ، مراذگ هعیدو 

: جح بلط  تاجانم 

یلیلد نآ  يوس  هب  ،و  امنهار نآ  رد  میارب  و  امرف ، نم  بیـصن  ، دبای هار  نآ  يوس  هب  دـناوتب  هکره  رب  يدرک  بجاو  هک  یّجح  ایادـخ 
ورین ،و  نک مارح  منت  رب  ار  شتآ  منتـسب  مارحا  هب  ،و  هد ما  يرای  ّجـح  لامعا  ماجنا  رب  ،و  نک کیدزن  میارب  ار  اههار  يرود  ،و  هد رارق 

هب ندش  ّقفوم  اب  ،و  نک ما  يزور  اراگرورپ  ار  تیوس  هب  ندرک  چوک  ،و  تربارب رد  فوقو  نادرگ و  دایز  رفـس  يارب  ار  ما  یکباچ  و 
،و تتمحر هب  یکیدزن  ۀیام  ار  نآ  ،و  نادرگزاب رعشم  هاگ  بّرقت  هب  ربکا  ّجح  هاگیاج  زا  اراگدرورپ  ارم  ،و  امن مدنمزوریپ  لماک  دوس 

يادا يارب  ارم  نادرگ  هتـسیاش  ،و  نک فقوتم  مارحا  فوقو  ماـقم  ،و  مارحلا رعـشم  فـقوم  رد  ارم  ،و  هد رارق  تتـشهب  يوـس  هب  یهار 
ياه ینابرق  ،و  ینتخیر ياـهنوخ  نتخیر  ،و  دـناشف یم  نوخ  هک  ییاـهگر  ،و  دـهج یم  هک  ینوخ  هب  ، هبرف یناـبرق  نتـشک  ،و  کـسانم

.يدومرف رّرقم  هک  نانچ  اهنآ  بجاو  رب  رتشیب  ماجنا  ،و  يدومرف هچنآ  ۀیاپ  رب  ار  نانآ  ياهگر  ندیرب  ،و  هدیربرس

اشوک ، منخان ندرک  هاتوک  و  مرس ، يوم  ندیـشارت  اب  ، تدیدهت زا  ناساره  ،و  تا هدعو  هب  راودیما  ، دیع زامن  هب  ارم  ایادخ  نک  رـضاح 
يوک تا و  هناخ  ياضف  هب  ارم  ایادخ  اهگنس ، نامه  زا  رگید  تفه  زا  سپ  ، هزیرگنـس تفه  هب  تارمج  یمر  يارب  هدامآ  ، تتعاط رد 
چوک نتـشگزاب و  رد  ایادخ  ،و  نک دراو  تنادنمزاین  تناگدننک  تساوخرد  تناگتـسشن و  كاخ  تا و  هبعک  تنما و  هاگیاج  تا و 

مّجح کسانم  ایادخ و  ، نک دوج  نم  هب  لماک  دزم  هب  ندرک 
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.نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  ، نک متخ  نم  هب  تتفأر  ،و  دوخ بناج  زا  شریذپ  اب  ، ار مشورخ  ، ندش يرپس  ،و  ار

[ متس ندش  فرطرب  ] ملظ فشک  تاجامن 

،و هتخاس وحم  ار  قح  ،و  هدیرب ار  اههار  ،و  هدناریم ار  تلادع  هک  ییاج  ات  ، هدش رادـیاپ  تیاهروشک  رد  تناگدـنب  متـس  نامه  ایادـخ 
،و هدرب نایم  زا  ار  تیاده  ،و  هدرک شوماخ  ار  يراگزیهرپ  و  هتخاس ، رادیدپ  ار  ّرـش  ،و  هدرک ناهنپ  ار  یکین  ،و  هدومن لطاب  ار  یتسار 

دح زا  ،و  هدـنارتسگ ار  متـس  ،و  هدرک تیوقت  ار  يزابجل  ،و  هداد دـشر  ار  داـسف  ،و  هدومن رادـیاپ  ار  ناـیز  ،و  هتـشادرب ناـیم  زا  ار  ریخ 
یمن هاــنپ  وـت  ناــسحا  زج  نآ  زا  ،و  دــنک یمن  فرطرب  وــت  تنطلــس  تردــق  زج  ار  تلاــح  نـیا  ، اراــگدرورپ ، ایادــخ ، هدــنارذگ

زا هک  ار  یـسک  ، ناشن ورف  ار  یتشز  رازاـب  قنور  ،و  بوک مهرد  ار  ییوگروز  ياـهوک  ،و  نک عطق  ار  متـس  اراـگدرورپ  ، ایادـخ ، دـهد
ایادـخ ناشوپب ، ینوزف  زا  سپ  یتساک  سابل  ناـنآ  هب  ،و  نک دود  ار  متـس  لـها  نب  خـیب و  ،و  نادرگ زیزع  دـنک  یم  يریگولج  یتشز 
ینمیا كانمیب  اـت  ، ناریمب ار  یتشز  یگدـنز  ، رآ دورف  ار  هنومن  ياـهرفیک  ناـنآ  رب  ،و  نک باتـشرپ  ناـنآ  هب  تبـسن  ار  هنابـش  باذـع 

زاین یب  تسد  یهت  ،و  ددرگزاب هتخیرگ  ،و  دریگ ياج  هراوآ  ،و  ددرگ ظفح  هابت  ،و  دوش ریـس  هنـسرگ  ،و  دریگ مارآ  هتخوسلد  ،و  دـبای
،و ددرگ زیزع  هدیدمتـس  ،و  دوش عقاو  تیاـمح  دروم  کـچوک  ،و  دریگ رارق  مارتـحا  دروم  گرزب  ،و  دوش هدـنهانپ  وج  هاـنپ  ،و  ددرگ
،و دبای يرترب  شناد  و  دریمب ، فالتخا  ،و  ددرگ مارآ  هایـس  کیرات و  ياهبوشآ  ،و  ددرگ فرطرب  هدیدمغ  مغ  ،و  دوش راوخ  راکمتس 

تمعن ، شخبازج ییوت  هک  یتـسرد  هب  ، دوش توـالت  نآرق  ،و  ددرگ دـنمورین  ناـمیا  ،و  دـیآ درگ  اـه  هدـنکارپ  ،و  دوـش ریگارف  حـلص 
.هدننک ناسحا  رایسب  ، ةدنهد

: ادخ رکش  تاجانم 
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یپرد یپ  ،و  تشیعم ياه  يراوشد  ندرک  فرطرب  ،و  تخـس ياهدـمآ  شیپ  ،و  هدـمآ دورف  ياهتبیـصم  عفد  رب  شیاتـس  ار  وت  ایادـخ 
،و ترایسب ناسحا  رب  شیاتس  ار  وت  و  تگرزب ، ياهتمعن  ،و  تیالب ةدوتس  ،و  تیاطع يراوگ  رب  پیاتس  ار  وت  ،و  رایـسب ياهتمعن  ندوب 
،و لماک يدزم  تندرک  اـطعا  ،و  كدـنا ساپـس  تنداد  دـشر  رب  ساپـس  ار  وت  و  تا ، يراوشد  عفد  ،و  تناـسآ فیلکت  تنازیرریخ و 
،و راومهان هاگیاج  تندرک  هراومه  ،و  فیلکت نارگ  راب  تنداهن  شود  زا  ،و  اج یب  رذـع  تنتفریذـپ  ،و  هانگ نیگنـس  راب  تنتخیرورف 

مار و  كانـسرت ، روما  نتخاس  رود  ،و  ناوارف یبوخ  ،و  هدـش هدـنادرگزاب  يالب  رب  شیاتـس  ار  وت  ،و  تشز رایـسب  راـک  زا  تنتـشادزاب 
ار وت  ،و  نیگهودنا یـسردایرف  ،و  ناوتان یهد  ناوت  ،و  فیفخت يرایـسب  ،و  فیلکت یمک  رب  شیاتـس  ار  وت  ،و  راکمتـس تخـس  ندرک 
ار وت  ،و  تیاطع ندوب  یپایپ  ،و  تیاهراک ةدوتس  ،و  ترفیک ندنادرگزاب  ،و  تا یـشخب  نوزف  ماود  ،و  تنداد تلهم  یخارف  رب  شیاتس 
هب ، ربا ناراب  ندروآ  دورف  ،و  هبوت هار  ندرک  راومه  ،و  باذـع رد  يریگلفاغ  كرت  ،و  باـقع رد  باتـش  ندـنکفا  ریخأـت  هب  رب  شیاـتس 

.ششخبرپ هدننک و  ناسحا  رایسب  ییوت  هک  یتسرد 

جیاوح بلط  تاجانم 

یتجاح ایادـخ  میارب  ، ددـنب دـیما  وت  هب  يداد  وا  هب  تباجا  ةدـعو  هک  یـسک  ،و  دـناوخب ار  وت  يداد  وا  هب  اعد  نامرف  هک  تسا  راوازس 
شیارآ میارب  يدب  هب  ما  هراما  سفن  ، هتـشگ تسـس  میورین  شبلط  زا  ،و  هدناماو نآ  رد  متقاط  ،و  هدش ناوتان  نآ  زا  ما  هراچ  هک  ، تسا

، میالب رد  وا  زا  نم  هک  ییابیرف  نمشد  نآ  ، منمشد ،و  هدومن
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و يراگتـسر ، هار  هب  نک  شتیاده  ،و  ندرک اور  نیرت  كرابم  هب  ، روآرب ار  نآ  ایادخ  ، منک لیم  وت  يوس  هب  متجاح  نآ  رد  هک  نیا  زا 
نآ هب  هچنآ  ندیـسر  هب  ، دنب شقن  ار  يراگتـسر  میارب  ،و  ار مراک  ریخ  بابـسا  رد  نک  ناسآ  ،و  ار ما  هنیـس  تا  يرای  دـیما  هب  نک  زاب 

ندمآ رد  تسرد  و  میوزرآ ، هب  ندیسر  هب  ، متجاح ندروآرب  رد  ایادخ  رادب  مقفوم  ،و  مدومن وزرآ  ار  نآ  هچنآ  نتسویپ  اب  ، متسب دیما 
يرایـسب و ياهاطع  تیانع  رب  اناوت  وت  ایادـخ  راک ، زا  ندـمآزاب  یلبنت و  سأی و  يدـیماان و  زا  تمارک  هب  ایادـخ  هد  مهانپ  ،و  مقایتشا

[ نانابهاگن هدرپ  ياعد   ] ییانیب هاگآ و  تناگدنب  هب  ،و  ییاناوت زیچ  ره  رب  وت  ،و  ییاهنآ هب  هدننکافو 

: مالّسلا هیلع  قداص  ترضح  باجح  : مهدفه

هاگ هب  هک  ینامز  ،و  دـشخب متاجن  ، مهاوخ تاجن  وا  زا  اه  یتخـس  دزن  هک  یهاگ  ،و  دـهد مهانپ  موش  هدـنهانپ  وا  هب  هک  ینامز  هک  يا 
مکمک دـهد و  ما  يراـی  میوج  يراـی  وا  زا  منمـشد  رب  يزوریپ  يارب  هک  یناـمز  ،و  دـسر مداـیرف  هب  مهاوـخ  یـسرداد  اهدـمآ  شیپ 

هب نک  هبلغ  ،و  نک بوکرـس  نم  بناج  زا  هدرک  ءوس  دـصق  ارم  هک  یـسک.نانیمطا  دروم  ییوت  ،و  تسوت هاـگرد  اـهنت  هاگهانپ.دـنک 
دهاوخن امش  رب  يا  هدننک  هبلغ  ، دنک يرای  ار  رامش  ادخ  رگا  : دومرف هکنآ  يا  ، هدومن یـشیدنادب  نم  هب  تبـسن  هک  یـسک  رب  نم  دوس 

نازواـجتم هورگ  زا  ار  دوه  هک  يا  ، دـیناهر ناراکدـب  هورگ  زا  ار  طول  هک  يا  ، داد ییاـهر  ناراکمتـس  هورگ  زا  ار  حوـن  هک  يا.دوـب 
تیاهمان قح  هب  تنانمـشد  منانمـشد و  زا  ارم  ، داد تاجن  نارفاک  هورگ  زا  ار  ( شنادناخ وا و  رب  ادخ  دورد  ) دّـمحم هک  يا  ، داد تاجن 

ناـبرهم هـب  ، هتــسج هاـنپ  وـت  زا  ،و  هدرب مهاـنپ  نآرق  هـب  هـک  یــسک  رب  تـسین  اـهنآ  يارب  یهار  ، هد تاـجن  ناـبرهم  يا  هدنــشخب  يا 
، دنک یم  زاغآ  وا  هک  یتسرد  هب  ، تسا تخس  تراگدرورپ  هلمح  نیقی  هب  ، تفای یگریچ  شرع  رب  هدنشخب  يادخ.هدنشخب 
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ور رگا  سپ  ، دـهد ماـجنا  دـهاوخب  ار  هـچره  ، تـسا هوکــشاب  شرع  ياراد  ، تـسا رهمرپ  یــسب  هدـنزرمآ و  وا  ،و  دـنادرگ یم  زاـب  و 
.وگب دندنادرگزاب 

[ رادهگن هدرپ  ياعد.تسا  گرزب  شرع  راگدرورپ  وا  ،و  مدرک لکوت  وا  رب  تسین  وا  زج  يدوبعم  ، تسا سب  ارم  ادخ 

: مالّسلا هیلع  رفعج  نب  بسوم  باجح  : مهدجه

اـیربک و ةدــنراد  هـب  متــسج  يراـی  ،و  توربـج تّزع و  ياراد  هـب  متــسج  هاــنپ  ،و  دریم یمن  زگره  هـک  يا  هدــنز  رب  مدرک  لـّـکوت 
تا هدرتسگ  ۀیاس  هب  ،و  رادم رب  ما  يزای  زا  تسد  سپ  ، مدرک لّکوت  رب  ،و  راذگماو ارم  سپ  ، متشاذگاو وت  هب  ار  دوخ  میالوم  ، توکلم

راکـشآ ار  هچنآ  منک و  ناهنپ  ار  هچنآ  یناد  یم  ، هاگزیرگ تسوت  يوس  هب  اهنت  دصقم و  ییوت  ، زادـنیم مرود  هب  سپ  ، مدـش هدـنهانپ 
ارم ،و  ار نایمدآ  ناّینج و  ۀمه  زا  ناراکمتس  ياهتسد  رادزاب  نم  زا  ، یناد یم  دننک  ناهنپ  اه  هنیس  ار  هچنآ  اه و  هدید  تنایخ  میامن و 

.نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  ، شخب تیفاع  ،و  هد افش 

: مالّسلا هیلع  داوج  ترضح  باجح  : مهدزون

هدیـشک ياهنوتـس  رد  ، ادخ هتـسبرد  شتآ  ،و  تساهروخ يزور  زا  رتزاب  تسد  هدنهد  يزور  ،و  تسا ناگدیرفآ  زا  رتگرزب  هدننیرفآ 
هدز ةدرپ  ،و  ظوفحم حول  هب  ، ماـکحا هب  ، اهدـنگوس هب  دـنادرگزاب ، ار  نادوـسح  یـشیدنادب  ،و  دـنز شتآ  ار  ناشکرـس  ياـهلد  ، هدـش

هب ، سعیهک هب  ملا  هب  متشگ  هدنهانپ  ،و  مدز گنچ  ،و  متسج هانپ  ،و  مدناشوپ ار  دوخ  ،و  مدش هدرپ  رد  راگدرورپ ، میظع  شرع  هب  ، هدش
تسا و یگرزب  دـنگوس  دـیتسناد  یم  رگا  نآ  هک  یتـسرد  هب  ، دـیجم نآرق  ،و ق و  نیـسط هب  ، نون ،و  قـسعمح هب  ، مح هب  ، مسط هب  هط ،

.تسا یلیکو  وکین  تسا و  نم  تسرپرس  ادخ 

[ مالسلا هیلع  اضر  ترضح  زا  لوقنم  تدش  زا  ییاهر  يارب  : متسیب ]

ترضح زا  ءاّش  :و  هدش لقن  ینیلک  خیش  ۀتشون  « ایؤرلا ریبعت  » باتک زا  : متسیب
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میحر ای  فوؤر  ای  : وگب رایـسب  يدش  عقاو  یتّدش  رد  هاگره  مدنزرف  : دومرف مدید  باوخ  رد  ار  مردپ  : هدرک تیاور  مالّـسلا  هیلع  اضر 
.مینیب یم  يرادیب  رد  هک  تسا  نانچ  ، مینیب یم  باوخ  رد  ام  هچنآ  : دومرف هاگنآ 

: هدش لقن  سوواط  نبا  دّیس  ۀتشون  «، ینتجم » باتک زا  : هریغ قزر و  ياعد  : مکی تسیب و 

یم وت  زا  نم  شیوخ ، يور  شیپ  ار  تیمورحم  رازبا  مداتـسرف  شیپ  قیقحت  هب  ،و  تتـشذگ هب  دیما  زج  هدـنامن  مناهانگ  يارب  ایادـخ 
هک ناـنچ  نآ  ملاـن  یم  تیوس  هب  ،و  مشاـب یمن  شراورازـس  هک  هنوگ  نآ  تمناوـخ  یم  ،و  متـسین شا  هتـسیاش  هک  ار  هچنآ  مهاوـخ 

نامسآ رد  ما  يزور  رگا  ایادخ.تسا  هدیشوپ  مدرم  رب  مراک  ییاسانش  تقیقح  هچرگ  ، سین هدیشوپ  وت  رب  ملاح  متـسین ، شا  هتـسیاش 
رگا ،و  نک شناـسآ  تسا ، کـیدزن  رگا  ،و  اـمرف شکیدزن  تسا  رود  رگا  ،و  نک شراکـشآ  ، تسا نیمز  رد  رگا  ، روآ شدورف  تسا 

.هد رارق  تکرب  نآ  رد  میارب  ،و  نادرگ شرایسب  تسا  كدنا 

زا لقن  هب  سیلبا  ّرش  عفد  ياعد  : مودو تسیب 

«: ینتجم »

یمن ار  وت  وا  هک  ییاج  زا  ، ار وا  ینیب  یم  وت  ،و  منیب یمن  ار  وا  نم  هک  ییاج  زا  ارم  دنیب  یم  ، تسوت ناگدنب  زا  يا  هدنب  سیلبا  ایادـخ 
يا ، مهاوخ یم  کـمک  وا  هیلع  وت  زا  نم  ایادـخ  ، درادـن ییاـناوت  وت  راـک  زا  يزیچ  رب  وا  ،و  يرتدـنمورین شیاـهراک  ۀـمه  رب  وت  ، دـنیب

ایادـخ مراگدرورپ ، يا  وت  يرای  هب  زج  دـشاب  یمن  میارب  وا  هیلع  ییورین  شبنج و  ، تسین یتقاـط  وا  هب  تبـسن  نم  يارب  ، مراـگدرورپ
هـشقن ،و  نک تیافک  شّرـش  زا  ارم  ، نک یـشینادب  وا  هب  تبـسن  ، هدرک یـشیدنادب  نم  هب  تبـسن  رگا  ، نک شدصق  هدرک  ارم  دصق  رگا 

.شکاپ نادناخ  دّمحم و  رب  ادخ  دورد  ،و  نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  تا  ینابرهم  هب  ، هد رارق  شیولگ  رد  ار  شموش 

[ هلآ هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا  لوقنم  لد  ندش  هدنز  يارب  : موس تسیب و  ]

: هدمآ « ینتجم » باتک رد  زین  :و  موس تسیب و 

هدـنز ار  ملد  هک  هد  میلعت  ییاـعد  نم  هب  : تفگ ترـضح  نآ  هب  ، دـید باوـخ  رد  ار  مّلـس  هـلآ و  هـیلع و  هـّللا  یلـص  ربماـیپ  یـصخش 
: دومرف وا  میلعت  ار  تاملک  نیا  ترضح  ، دنک
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دّمحم لآ  دّمحم و  یلع  ّلص  ّمهّللا  ، یبلق ییحت  نا  کلاسا  تنا  ّالا  هلا  ای ال  ، مّویق ای  ّیح  ای 

[ هلآ هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا  لوقنم  گرم  ریخأت  يارب  : مراهچ تسیب و  ]

زوریپ شنانمـشد  رب  ،و  دتفا ریخأت  هب  شگرم  دهاوخب  هکره  : هدـش لقن  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  : مراهچ تسیب و 
: دیوگب حبص  ندیسرارف  ماگنه  هبترم  هس  ،و  بش ندیسرارف  ماگنه  هبترم  هس  ، دنامب ناما  رد  دب  ندرم  زا  ،و  دوش

شرعلا هنز  ،و  اضّرلا غلبم  ملحلا و  یهتنم  ،و  نازیملا ءلم  هّللا  ناحبس 

[ مالسلا هیلع  هلآ و  انیبن و  یلع  یسیع  ترضح  زا  لوقنم  یهدب  يارب  : مجنپ تسیب و  ]

هیلع یسیع  ترـضح  هب  يدرم  : هدش لقن  يدنوار  نیـسحلا  هّللا  لضف  نب  یلع  دیعـس  دّیـس  فیلأت  « یلائللا رثن  » باتک زا  : مجنپ تسیب و 
: وگب ، دومرف ترضح  ، درک تیاکش  دوخ  یهدب  زا  مالّسلا 

،و ترخآ ایند و  ةدنـشخب  يا  ناگراچیب ، ياعد  ةدـننک  تباجا  ،و  اـه هّصغ  ةدـنرب  نیب  زا  ،و  مغ ةدـننک  فرطرب  ،و  هودـنا ةدـنیادز  يا 
مزاین یب  تسا  وت  ریغ  هک  ره  محر  زا  نآ  هب  هک  یمحر  ، نک محر  نم  هب  ، يزیچ ره  ةدنشخب  ،و  ینم ةدنشخب  وت  ، ناهج ود  ره  نابرهم 

.دنک یم  ادا  وت  زا  یلاعت  قح  ، یشاب راکهدب  الط  نیمز  يرپ  هزادنا  هب  هاگره  سپ.ار  ما  يراکهدب  نآ  هب  يدنک  ادا  ،و  دنک

هدنکارپ بلاطم  اهاعد و  زا  یضعب  رکذ  تایآ و  اه و  هروس  زا  یضعب  صاوخ  نایب  رد  مشش  باب 

تسا رما  لهچ  رب  لمتشم  نآ  و 

ینعی ،) دـناوخب ار  تاّبحتـسم » » باوخ زا  شیپ  هکره  : هدرک تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  زا  «، یفاک » باتک رد  ینیلک  خیـش  لّوا :
یلـص ادخ  لوسر  راوج  رد  دریمب  رگا  ،و  دنک كرد  ار  مئاق  ترـضح  ات  دریمن  ( یلعا 7و  نباغت ، هعمج ، فص ، رشح ، دیدح ياه  هروس 

زا هیآ  راهچ  هکره  : دومرف مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  : هدمآ باتک  نآ  رد  و  مود : .دوب  دـهاوخ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا 
هک ار  يزیچ  دوـخ  لاـم  ناـج و  رد  ، دـناوخب ار  هرقب  ةروـس  رخآ  ۀـیآ  هـس  نآ و  زا  دـعب  هـیآ  ود  ،و  یـسرکلا هـیآ  ،و  هرقب ةروـس  لوا 

شومارف ار  نآرق  ،و  ددرگن کیدزن  وا  هب  ناطیش  ،و  دنیبن دشاب  وا  دنیاشوخان 
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دنلب نآ  هب  ار  شیادص  ،و  دناوخب ار  « ردقلا هلیل  یف  هانلّزنا  ّانا  » ةروس هکره  : هدرک تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  زا  و  موس : .دـنکن 
هار رد  هک  دشاب  یسک  دننامه  دناوخب  هتـسهآ  رگا  ،و  دنک داهج  ادخ  هار  رد  ،و  هدیـشکرب ماین  زا  ریـشمش  هک  ، دشاب یـسک  دننام  ، دنک

قداص ترضح  زا  ینیلک  خیش  مراهچ : .دنک  وحم  ار  شناهانگ  زا  هانگ  رازه  ، دناوخب هبترم  هد  هک  یـسک  ،و  هدیپط وخ  نوخ  رد  ادخ 
: دومرف یم  مردپ  : هدرک تیاور  مالّسلا  هیلع 

ماگنه هکره  : هدرک لقن  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  زا  مجنپ : .تسا  نآرق  عبر  نورفاکلا  اهّیا  ای  لق  ،و  نآرق ثلث  [ دحا هّللا  وه  لق  ]
چیه ، دناوخب هضیرف  ره  زا  سپ  ار  نآ  هک  یـسک  ،و  هّللا ءاش  نا  دـسرتن  مادـنا  جـلف  هب  ندـش  التبم  زا  ، دـناوخب ار  ّیـسرکلا  هیا  باوخ 

ّرش یلاعت  قح  ، دناوخب يراّبج  صخش  رادید  ماگنه  ار  ( دحا هّللا  وه  لق  ) هک یـسک  : دومرف زین  ،و  دناسرن نایز  وا  هب  يدولآرهز  ناویح 
یلاعت قح  دـنک  نینچ  هاگره  هک  ، پچ فرط  تسار و  فرط  ،و  رـس تشپ  ،و  ور شیپ  زا  ، روس نآ  ندـناوخ  اـب  ، درادزاـب وا  زا  ار  يو 

هک نآرق  ياج  ره  زا  ، نآرق ۀیآ  دص  يدیسرت  يرما  زا  هاگره  : دومرف زین  ،و  درادزاب راّبج  نآ  ّرش  زا  ار  وا  دنک و  وا  يزور  ار  يو  ریخ 
هک ره  : هدرک تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ینیلک  خیش  مشـش : ءالبلا  یّنع  فشکا  ّمهّللا  : وگب هبترم  هس  سپـس  ناوخب  دشاب 

یلاعت قح  ، دناوخب ار  نآ  هک  یـسک  نیقی  هب  ، دراذگن او  هضیرف  زا  سپ  ار  دحا  هّللا  وه  لق  ندناوخ  ، دراد نامیا  تمایق  زور  ادخ و  هب 
هک ره  : هدرک تیاور  ترـضح  نآ  زا  و  متفه : .دزرمایب  ار  شدـالوا  رداـم و  ردـپ و  وا و  ،و  دـنک عمج  وا  يارب  ار  ترخآ  اـیند و  ریخ 

دمح ةروس  رگا  : هدرک تیاور  ترـضح  نآ  زا  و  متـشه : .دشاب  ناما  رد  ربق  باذع  زا  ، دناوخب باوخ  ماگنه  ار  رثاّکتلا  مکیهلا  ةروس 
تلیضف مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  زا  مهن : .دوب  دهاوخن  تفگـش  دوش  هدنادرگزاب  وا  هب  حور  ،و  دوش هدناوخ  هدرم  رب  هبترم  داتفه 

لق هبترم  دـص  سانلا و  بّرب  ذوعا  لق  هبترم  هس  قلفلا و  ّبرب  ذوعا  لـق  هبترم  هس  بش  ره  رد  هک  یکدوک  يارب  : هدـش دراو  يرایـسب 
.دورب ایند  زا  هک  يزور  ات  دشاب  نمیا  اهالب  زا  ، دشاب هتـشاد  تبظاوم  نآ  هب  هاگره  ،و  هبترم هاجنپ  دـناوتن  رگا  ،و  دـناوخب دـحا  هّللا  وه 

اب مدرم  مامت  زا  ار  دوخ  رادب  نمیا  و  رادزاب ، لّضفم  يا  : دومرف لّضفم  هب  : هدرک تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ینیلک  مهد :
يالاب زا  ،و  رـس تشپ  ،و  ور شیپ  زا  ،و  پچ تسار و  فرط  زا  یناوخب  ار  نآ  هک  ، دـحا هّللا  وه  لـق  ةروس  میحّرلا و  نمحرلا  هّللا  مسب 

پچ تسد  اب  ،و  ناوخب ار  نآ  هبترم  هس  ینک  رظن  وا  هب  هک  یماگنه  ، يدش دراو  يرگمتـس  هاشداپ  رب  هاگره  ،و  دوخ ياپ  نییاپ  رس و 
هتفگ یضعب  ،و  يور نوریب  وا  دزن  زا  ات  رادهاگن  هرامش  يارب  يا  هدرک  عمج  ار  ناتشگنا  هک  ، لاح نامه  هب  ار  تتسد  رامـشب و  دوخ 

مالّسلا هیلع  نانمؤم  ریما  زا  یثیدح  رد  مهدزای : .يورب  وا  شیپ  زا  ات  نکن  كرت  ار  هروس  ندناوخ  : دنا
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: دناوخب ندش  قرغ  نتخوس و  زا  ینمیا  يارب  : هدش لقن 

رد رد  نیمز  ،و  دنتـسنادن ردـق  ار  ادـخ  دـیاب  هک  روط  نآ  ، ار ناگتـسیاش  دـنک  یم  یتسرپرـس  وا  ،و  درک لزان  ار  نآرق  هک  تسا  ادـخ 
ندش مار  يارب  و.دنزاس  شکیرـش  هچنآ  زا  رترب  تسا و  هّزنم  ، تسوا تردق  هب  هدیدرون  رد  اهنامـسآ  ،و  تسوا تسد  مامت  هب  تمایق 

هعبـسم نیمز  رد  نوعجری و  هیلا  اهرک و  اعوط و  ضرالا  تاومّـسلا و  یف  نم  ملـسا  هل  :و  دنناوخب شتـسار  شوگ  رد  ، شکرـس بسا 
وا رب  ، ناتدوخ سنج  زا  يربمایپ  امـش  يارب  دمآ  قیقحت  هب  : دناوخب اهنآ  زا  ینمیا  يارب  دشاب  هتـشاد  هدـنرد  ناروناج  هک  ینیمز  ینعی 

دندرک تشپ  رگا  ، تسا نابرهم  زرورهم و  نانمؤم  هب  تسا ، صیرح  نات  ییامنهار  رب  ، دزادـنا تمحز  هب  ار  امـش  هچنآ  تسا  راوگاـن 
ندــش ادــیپ  يارب  و.تـسا  گرزب  شرع  راــگدرورپ  وا  و  مدرک ، لـّـکوت  وا  رب  ، تـسین وا  زج  يدوـبعم  ، تـسا سب  ارم  ادــخ  وــگب 

: دیوگب دناوخب و  زامن  تعکر  ود  رد  ار  سی  ةروس  ، هدشمگ

مل نم  ات و  جوم  هقوف  نم  جوم  هاشغی  ، ّیجل رحب  یف  تاملظک  وا  : دناوخب يرارف  يدـنب  تشگزاب  يارب  یّتلاض و  ّیلع  ّهلاّضلا  يداه  ای 
.رون نم  هل  امف  رون  هل  هّللا  لعجی 

خیـش زین  مهدزاود : ًارِیبْکَت  ُهْرِّبَک  ات َو  َن�مْحَّرلا  اوُعْدا  ِوَأ  ّللا 
�

َه اوُعْدا  ُِلق  دـناوخب : دور  یم  باوختخر  هب  هک  یتقو  دزد  زا  ینمیا  يارب  و 
رد ار  هروس  نیا  هک  ره  اریز  ، دـیوشن لولم  اهلازلز  ضرالا  تلزلز  اذا  تئارق  زا  : هدرک تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ینیلک 

گرم راچد  ایند  تافآ  زا  یتفآ  هقعاص و  هب  ،و  دریمن هلزلز  اب  ،و  دناسرن هلزلز  وا  رب  زگره  یلاعت  قح  دناوخب  دوخ  بحتسم  ياهزامن 
: دیوگب دنیشنب و  وا  رس  يالاب  ،و  ددرگ لزان  وا  رب  یلاعت  قح  دزن  زا  راوگرزب  يا  هتشرف  وا  ندرم  تقو  رد  ،و  دوشن
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هدـمآ ربخ  رخآ  رد  ،و  ربخ رخآ  ات  « درک یم  دای  ارم  رایـسب  وا  اریز  ، شاـب هتـشاد  ارادـم  یمرن و  هّللا  یلو  هب  تبـسن  توملا  کـلم  يا  »
ار وا  حور  ،و  دوش حور  ضبق  تروص  نیرت  مرن  هب  و.دـنیبب  تشهب  رد  ار  دوخ  لزاـنم  ،و  دوـش هتـشادرب  شمـشچ  شیپ  زا  هدرپ  : تسا

تیاور مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ترـضح  زا  ینیلک  زین  و  مهدزیـس : .دـنربب  ـالاب  تـشهب  يوـس  هـب  هـک  ، دـننک تعیاـشم  هتـشرف  رازه  داـتفه 
.ربخ رخآ  ات  « ...درادزاب ربق  باذع  زا  ، تسا هدنادزاب  کلم  ةروس  :» هدرک

نیا زج  دوب  هدش  كاپ  شتاملک  ۀمه  دـندید  دـنتفای  ار  نآ  نوچ  ، داتفا ایرد  رد  ینآرق  : هدـش تیاور  ترـضح  نا  زا  زین  و  مهدراهچ :
: همیرک ۀیآ 

ییاشگ یم  يراد و  یم  رب  ناضمر  هام  مود  ثلث  رد  ار  نآرق  : هدرک تیاور  هرارز  زا  ینیلک  خیش  مهدزناپ : ُرُومُْألا .  ُریِصَت  ّللا 
�

ِه َیلِإ  �الَأ 

كؤامـسا ،و  ربکالا مظعـالا  کمـسا  هیف  هیف و  اـم  لزنملا و  کـباتکب  کـلاسا  ّینا  ّمهّللا  : ییوگ یم  يراذـگ و  یم  دوخ  يوربور  و 
.يراد تجاح  هچنآ  هب  ینک  یم  اعد  راّنلا و  نم  کئاقتع  نم  ینلعجت  نا  یجری  فاخی و  ام  ،و  ینسحلا

هیماـما باحـصا  بـتک  زا  یـضعب  رد  : هدوـمرف راـکذألا  هصـالخ  رد  ضیف  ثّدـحم  »و  حابــصم » باـتک رد  یمعفک  خیــش  مهدزناـش :
لیل سمش و  ياه  هروس  دنیبب  باوخ  رد  ، ار دوخ  نیدلاو  ای  ، نامدرم زا  یکی  ای  ناماما  ناربمایپ و  زا  یکی  دشاب  هتساوخ  هکره  ، مدید

رب ،و  دناوخب ار  صالخا  ةروس  هبترم  دـص  سپـس  ، دـناوخب ار  [ قلف سان و  ] نیتذّوعم صالخا و  ةروس  )و  نورفاکلا اهّیا  ای  لق  ردـق و( و 
اب دید و  دهاوخ  هّللا  ءاش  نا  هدرک  هدارا  ار  هکره  ، دباوخب تسار  فرط  هب  وضو  اب  ،و  دتـسرفب تاولـص  هبترم  دص  شنادناخ  ربمایپ و 
ار اعد  نیا  هکنآ  زا  سپ  ، دروآ اجب  بش  تفه  رد  ار  لمع  نیا  هک  مدید  يرگید  ۀخسن  رد  :و  تفگ دهاوخ  نخـس  دهاوخب  هچره  وا 

: دناوخب

يوس هب  ،و  دش زاغآ  وت  زا  اهزیچ  ، دوش هتخانش  زاب  وا  زا  نامیا  ،و  دوشن فصو  هک  یتسه  يا  هدنز  وت  ایادخ 
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شیارب ، تشگزاـب وت  زا  اـهنآ  زا  هچنآ  ،و  يدوب شتاـجن  ياـج  هاـگهانپ و  وت  ، درک وـت  هب  يور  اـهنآ  زا  هچنآ  سپ  ، ددرگ یم  زاـب  وـت 
هّللا مسب  قح  هب  مهاوخ  یم  وت  زا  »و  تنا ّـالا  هلا  ـال  » قح هب  مهاوخ  یم  وت  زا  ، تسین وت  يوـس  هب  زج  وـت  زا  ، یتاـجن ياـج  یهاـگهانپ 

قح هب  ،و  نانیـشناج نیرتهب  یلع  قح  هب  ،و  ناربماـیپ رورـس  ( شنادـناخ وا و  رب  ادـخ  دورد  ) دّـمحم تبیبـح  قح  هب  میحرلا و  نمحرلا 
دورد و نانآ  ۀـمه  رب  هک  ) يداد رارق  تشهب  لها  ناناوج  ياقآ  ار  ود  ره  هک  نیـسح  نسح و  قح  هب  ،و  نایناهج ناوناب  رورـس  همطاف 

.تسا نآ  رد  وا  هک  یلاح  نآ  رد  ار  ما  هدرم  یهد  ناشن  ،و  یتسرف دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  هکنیا  ( مالس

ریرج نب  دّـمحم  فیلأت  هدـیمحلا  بادالا  باتک  رد  متفای  هک  اهباتک  یخرب  زا  لقن  هب  تسا  هدـمآ  « هصالخ » باـتک رد  زین  و  مهدـفه :
سپ تخاس  نیگهودنا  ار  امـش  يرما  هاگره  : تفگ دوخ  نادنزرف  هب  : هدرک لقن  شّدج  زا  وا  شردپ و  زا  ، حور نب  ثراح  هک  يربط 
تفه دـناوخب  سپ  ، دـشابن وا  اب  ینز  ،و  دـشاب كاپ  شزادـنا  ور  باوختخر و  ،و  دـش كاپ  هک  یلاـحرد  رگم  درواـین  رـس  هب  ار  بش 

: دیوگب سپس  ، لیللا :و  هبترم تفه  ،و  سمشلا :و  هبترم

نامگ ،و  مجنپ ای  ، موس بش  ای  ، بش نامه  رد  یـصخش  ، دروآ اجب  ار  لمع  نیا  هاگره  اجرخم  اجرف و  اذـه  يرما  نم  یل  لعجا  ّمهّللا 
یـضعب : دـیوگ ریقف.دـیوگب  وا  يارب  ار  هودـنا  هّصغ و  نآ  زا  ندـش  نوریب  هار  ،و  دـیایب وا  باوخ  رد  متفه  بش  رد  ای  : تفگ منک  یم 

دوخ بلطم  دهاوخب  هک  یسک  : تسا هدمآ  هروثنملا  رهاوجلا  باتک  رد  و.دناوخب  زین  ار  حرشن  مل  یحّضلا و أ  ياه و  هروس  : دنا هتفگ 
لـیّللا و ،و  سمــشلا ياـه و  هروـس  ، دــناوخب هـبترم  تـفه  ار  اــه  هروـس  نـیا  زا  کــیره  ندــیباوخ  تـقو  هـب  دــنیبب  باوـخ  رد  ار 

تـسار تسد  رب  هلبق  هب  ور  یکاپ  هماج  رد  ، یکاپ ناکم  رد  تراهط  اب  ،و  سانلا برب  ذوعا  لق  ، قلفلا برب  ذوعا  لـق  ، صـالخا ، نیّـسلا
دهاوخ دعب  ياهبـش  رد  ، دیدن لّوا  بش  رد  رگا  دنک  ّتین  ار  دوخ  بلطم  ،و  دوش یم  هتـشاذگ  ربق  رد  هک  يا  هدرم  هدـننامه  دـباوخب ،

زا راـکذالا  هصـالخ  رد  مهدـجه : .تسا  [ هدـش هبرجت  ینعی  ] بّرجم بلطم  نیا  هدـش  هتفگ  ، دـنک یمن  زواـجت  بش  تـفه  زا  ،و  دـید
تیاور مالّسلا  اهیلع  ارهز  ترضح 
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رگم باوخن  همطاف  يا  : دومرف متـشاد  ندـیباوخ  دـصق  مدوب و  هدرک  نهپ  ار  دوخ  رتسب  هک  یتقو  ، دـش دراو  نم  رب  ادـخ  لوسر  : هدـش
هرمع ّجح و  ،و  ینک دونشخ  دوخ  زا  ار  نامیا  لها  ،و  يزاس دوخ  ياعفش  ار  ناربمایپ  ،و  ینک نآرق  متخ  : يروآ اجب  لمع  راهچ  هکنیا 

نم هک  ، يدومرف رما  زیچ  راهچ  هب  هّللا  لوسر  ای  متفگ  ، درک مامت  ار  شزامن  ات  مداتـسیا  نم  ، دـش زاـمن  دراو  دومرف  ار  نیا  ، يروآ اـجب 
نارق متخ  ایوگ  یناوخب  هبترم  هس  ار  دیحوت  هروس  هاگره  : دومرف درک و  مّسبت  ترضح  ، مرادن ار  نآ  ندروآ  اجب  تردق  تقو  نیا  رد 
لها يارب  هاـگره  ،و  دوب میهاوخ  تماـیق  زور  رد  وت  ناعیفـش  اـم  یتـسرف  تاولـص  نم  زا  شیپ  ناربماـیپ  نم و  هب  هاـگره  ،و  يا هدرک 

ّجح و ربکا  هّللا  هّللا و  ّالا  هلا  هّلل و ال  دمحلا  هّللا و  ناحبس  : ییوگب هاگره  و.دنوش  یم  دونشخ  وت  زا  اهنآ  یمامت  ، ینک رافغتـسا  نامیا 
: دیوگب هبترم  هس  باوخ  ماگنه  سکره  : هدرک لقن  یمعفک  : دیوگ ّفلؤم.يا  هدرک  هرمع 

.دشاب هدروآ  اجب  زامن  تعکر  رازه  هک  تسا  نیا  دننام  هتّزعب  دیری  ام  مکحی  هتردقب و  ءاشی  ام  هّللا  لعفی 

ما یمارگ  مهف  رون  هب  ،و  مهو ياه  یکیرات  زا  روآ  نوریب  ارم  ایادـخ  : دـناوخب هعلاطم  تقو  هدـمآ  راکذالا  هصالخ  رد  زین  و  مهدزون :
.نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  تا  ینابرهم  هب  نک  زاب  ام  رب  ار  تمولع  ياه  هنازخ  ،و  اشگب ام  يور  هب  ار  تتمحر  ياهرد  ایادخ  ، رادب

نک و رافغتسا  رایسب  : دنتشون ترـضح  ، مراد رایـسب  ضرق  : تشون مالّـسلا  هیلع  داوج  ترـضح  تمدخ  یـصخش  : هدش تیاور  متـسیب :
سفن یگنت  زا  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هب  لّضفم  : تسا ثیدح  رد  مکی : تسیب و  .رادب  رت  هانلزنا  انا  ةروس  ندناوخ  هب  ار  تنابز 

مارآ ات  روخب  رتش  لوب  : دومرف ترـضح.منیشن  یم  رطاخ  نیا  هب  ، دوش یم  گنت  مسفن  مور  یم  هار  هک  یکدـنا  : تفگ درک و  تیاکش 
تابن زا  رادقم  نامه  اب  یمور  نادجنا  يرادقم  : دومرف.درک تیاکش  هفرس  زا  ترضح  نآ  هب  یصخش  : هدمآ يرگید  ثیدح  رد.دوش 

مالّـسلا هیلع  نانمؤم  ریما  زا  مودو : تسیب  .دـش  فرطرب  مدروخ  هبترم  کی  : تفگ صخـش  نآ  ، روخب زور  ود  اـی  زور  کـی  بوکب و 
زا ،و  تسا هدش  دوبک  ناشنامشچ  ،و  درز ناشتروص  رهش  نآ  مدرم  دندید  دندیسر  يرهش  هب  مالّسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  : هدش لقن 

تیاکش ترضح  نآ  هب  يرامیب  يرایسب 
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زا سپ  تسه ، وا  اب  یتبانج  هک  نا  رگم  دور  یمن  نوریب  ایند  زا  یناویح  چیه  ،و  دیزپ یم  هتسشن  ار  تشوگ  امش  : دومرف ناشیا.دندرک 
ياهنادند هک  دندیسر  يرگید  رهش  هب  مالّسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  و.دش  فرطرب  ناشیرامیب  ، دنتـسش نتخپ  زا  شیپ  ار  تشوگ  نآ 

اهتلع دندرک ، نانچ  ، دیراذگم مه  رب  دینک و  زاب  ار  ناتناهد  باوخ  ماگه  : دومرف.دوب هدرک  مرو  ناشیاهتروص  دوب و  هتخیر  ناشمدرم 
دونشن وا  هک  هتـسهآ  ینیبب  ار  الب  نابحاص  زا  یـسک  نوچ  : هدش لقن  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  زا  موس : تسیب و  .دش  لیاز  ناشیا  زا 

لعف ءاش  ول  هب و  كالتبا  اّمم  ینافاع  يّذلا  هّلل  دمحلا  : وگب هبترم  هس 

: وگب : هدمآ يرگید  تیاور  رد  ،و  دسرن وا  هب  الب  نآ  زگره  دنک  نینچ  هکره 

.قلخ نّمم  ریثک  یلع  کیلع و  ینلّضف  ،و  هب كالتبا  اّمم  ینافاع  يّذلا  هّلل  دمحلا 

نک و هلبق  هب  وا  يور  ، درذگب وا  رب  هام  راهچ  ،و  دشاب رادراب  ینز  هاگره  : هدش لقن  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  مراهچ : تسیب و 
ادّمحم هتیّمس  دق  ّینا  ّمهّللا  : وگب راذگب و  وا  يولهپ  رب  تسد  ،و  ناوخب یسرکلا  هیا 

رگا ادخ  ، دنکن مان  رگا  ،و  دشاب كرابم  دنک  يراذگمان  دّمحم  مان  هب  ار  وا  رگا  سپ  ، دنادرگ رسپ  ار  دنزرف  نآ  ادخ  دنک  نینچ  نوچ 
يارب هک  يدنفـسوگ  ] هقیقع دنفـسوگ  نتـشک  تقو  : هدـش تیاور  مجنپ : تسیب و  .دـشخبب  وا  هب  دـهاوخب  رگا  ،و  دریگب وا  زا  دـهاوخ 

: دناوخب ار  اعد  نیا  [ دننک یم  ینابرق  دازون و 

دّمحم لال  ءاقو  اهلعجا  ّمهّللا  ، همظعب اهمظع  همدـب و  اهمد  ،و  همحلب اهمحل  ( دـیوگب ار  وا  ماـن  ) نـالف نع  هقیقع  ّمهّللا  ، هّللاـب هّللا و  مسب 
.مالّسلا هلا  هیلع و 

میور مدومن  هجوتم  نم  ، مرازیب دیهد  یم  رارق  ادخ  کیرش  امـش  هچنآ  زا  موق  يا  : دناوخب ار  اعد  نیا  هک  دومرف  يرگید  ثیدح  رد  و 
ار
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متدابع مزامن و  هک  یتسرد  هب.متسین  نازرو  كرش  زا  نم  ،و  میلست رس  زا  صولخ و  اب  دیرفآ  ار  نیمز  اهنامسآ و  هک  یسک  بناج  هب 
وت و زا  ایادخ  ، مناناملـسم زا  نم  مدش و  رما  تقیقح  نیا  هب  ، درادن یکیرـش  ، نایناهج راگدرورپ  ، تسادخ يارب  مگرم  ما و  یگدنز  و 

مان و.ریذپب  نالف  دنزرف  نالف  زا  ،و  دّمحم نادناخ  دّمحم و  رب  تسرف  دورد  ایادـخ  ، تسا رت  گرزب  ادـخ  ،و  وت هب  وت و  مان  هب  ، وت يارب 
.دنک حبذ  سپس  دیوگب  ار  دنزرف 

زا یضعب  ،و  دشاب نآ  رب  رداق  هک  یـسک  يارب  ، تسا دّکوم  بحتـسم  دنزرف  ۀقیقع  هک  نادب  : هدومرف نیقّتملا  هیلح  رد  یـسلجم  همّالع 
رخآ ات  غولب  زا  سپ  ،و  تسا ّبحتسم  ردپ  رب  دنک  ریخأت  لفط  غولب  ات  رگا  ،و  دوش عقاو  متفه  زور  تسا  رتهب  ،و  دنناد یم  بجاو  املع 

رد و.تسا  بجاو  دوش  دـنزرف  ياراد  هک  یـسک  رب  هقیقع  : هدـش دراو  يرایـسب  ربـتعم  ثیداـحا  رد  و.تسا  ّبحتـسم  شدوخ  رب  رمع 
ترضح زا.تساهالب  عاونا  ندرم و  ضرعم  رد  ، دریگن ماجنا  رگا  ینعی  ، تسا هقیقع  ورگ  رد  يدنزرف  ره  : هدش لقن  يرایـسب  ثیداحا 

ماجنا يرگناوت  زا  سپ  تسا  تسد  یهت  هک  یـسک  ،و  تسا مزال  دـشاب  رگناوت  هک  یـسک  رب  هقیقع  : هدـش لـقن  مالّـسلا  هیلع  قداـص 
تیافک هقیقع  زا  ینابرق  ، دننک ینابرق  وا  يارب  ینامز  ات  ، دننکن هقیقع  وا  يارب  رگا  تسین و  یفیلکت  وا  رب  دـشن  رگناوت  مه  رگا  دـهد ،

.دنک یم 

ار شتمیق  دییامرف  یم  هچ  ، میتفاین یلو  میتفر  دنفـسوگ  لابند  هقیقع  يارب  ام  : دندیـسرپ ترـضح  نآ  زا  : هدش لقن  يرگید  ثیدح  رد 
: هدمآ يرگید  ثیدح  رد.دراد  تسود  ار  نوخ  نتخیر  ماعط و  ندناروخ  ادخ.دیبایب  ات  دینک  بلط  : دومرف ؟ مینک قدّصت 

زا دعب  رگا  ،و  درادـن هقیقع  دریمب  رهظ  زا  شیپ  رگا  : دومرف ؟ درک شا  هقیقع  دـیاب  یم  ، دریمب متفه  زور  رد  هک  يدـنزرف  ایآ  دندیـسرپ 
نم يارب  مردـپ  مناد  یمن  : درک ضرع  ترـضح  نآ  تمدـخ  : هدـش لقن  دـیزی  نب  رمع  زا  يربتعم  قیدـح  رد.دـننک  هقیقع  دریمب  رهظ 

متفه زور  رد  ار  دنزرف  : هدش لقن  ترـضح  نآ  زا  نسح  ثیدح  رد.درک  هقیقع  يریپ  رد  وا  سپ.نک  هقیقع  : دومرف ؟ هن ای  هدرک  هقیقع 
یم قدـصت  ار  هرقن  نآ  ،و  دـننک یم  نزو  هرقن  اب  ار  شرـس  يوم  ،و  دنـشارت یم  رـس  ،و  دـننک یم  هقیقع  دـنراذگ و  یم  ماـن  تدـالو 

قّدصت دننک و  یم  ماعطا  مدرم  هب  ار  یقاب  و.دنتـسرف  یم  هدرک  کمک  نز  نامیاز  رد  هک  يا  هلباق  يارب  ار  هقیقع  نار  ياپ و  ،و  دنهد
.دنهد یم 
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،و ینک یم  هقیقع  يرتش  ای  يدنفـسوگ  متفه  زور  رد  ، دوش ّدلوتم  وت  يارب  يرتخد  ای  يرـسپ  هاگره  : دومرف يرگید  ّقثوم  ثیدح  رد 
دراو يرگید  ثیدح  رد.هدب  قدّصت  هرقن  ای  الط  شرـس  يوم  ینیگنـس  هب  ،و  شارتب متفه  زور  رد  ار  شرـس  ،و  نک يراذـگمان  ار  وا 

تـسد ،و  دشخبب تساوخ  هکره  هب  هک  ، دهد یم  ردام  هب  ار  نآ  هدرک  نامیاز  هلباق  یب  رگا  ،و  دهد یم  هلباق  هب  ار  دنفـسوگ  عبر  : هدش
تمیق دشاب  يدوهی  ینز  هلباق  رگا  ،و  دروخن هقیقع  تشوگ  زا  دوخ  ،و  تسا رتهب  دـشاب  رتدایز  هچره  ،و  دـناروخب ناملـسم  هد  هب  مک 

نآ املع  نایم  روهـشم  ،و  دنهد یم  ار  دنفـسوگ  ثلث  هلباق  هب  : هدـش دراو  يرگید  تیاور  رد  و.دـهدب  وا  هب  ار  دنفـسوگ  تشوگ  عبر 
رد مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  : هدش لقن  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  زا.دشاب  زب  ای  دنفـسوگ  ای  رتش  هقیقع  دیاب  هک  تسا 

ياپ ،و  درک هقیقع  نانآ  يارب  متفه  زور  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  دنتفگ و  ناذا  مالّـسلا  امهیلع  نینـسح  شوگ  رد  تدالو  زور 
ود رد  ای  لاس  کی  زب  رگا  ،و  دشاب رتشیب  ای  شش  رد  ای  هلاس  جنپ  دیاب  دشاب  رتش  رگا  هقیقع.دنداد  هلباق  هب  یفرشا  کی  اب  ار  دنفـسوگ 

ار شا  هضیب  دیاب  ،و  تسا رتهب  دشاب  مامت  هام  تفه  رگا  ،و  دشاب هام  تفه  رد  ای  ههام  شش  مک  تسد  دشاب  دنفـسوگ  رگا  ،و  رتشیب ای 
روک و ،و  رغال دایز  ،و  هدیرب ششوگ  ،و  هتـسکش شخاش  زغم  دیاب  ،و  دنـشاب هدیبوکن  ار  نآ  هک  تسا  نآ  رتهب  زین  ،و  دنـشاب هدیـشکن 

باب زا  هقیقع  : هدش لقن  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  يربتعم  ثیدح  رد  اما.دشابن  ، دشاب راوشد  شیارب  نتفر  هار  هک  گنل  رایـسب 
نآ املع  ناـیم  روهـشم  و.تسا  رتهب  دـشاب  رت  هبرف  هچره  تسا  تشوگ  فدـه.تسا  بوخ  دـشاب  هک  يدنفـسوگ  ره  ، تسین یناـبرق 

ثیداحا زا  يرایسب  قفاوم  ود  ره  يارب  هک  تسا  نیا  ریقف  نامگ  ،و  هدام رتخد  هقیقع  ،و  دشاب رن  رـسپ  ۀقیقع  تسا  بحتـسم  هک  تسا 
هقیقع تشوـگ  زا  رداـم  ردـپ و  تـسا  ّبحتـسم  و.تـسا  بوـخ  مـه  هداـم  دنفـسوگ  ود  ره  يارب  تـسا و  رتـهب  رن  دنفــسوگ  ربـتعم 
تـسا نیا  رتهب  و.تسا  رتشیب  شتهارک  ردام  ندروخ  ،و  دـنروخن زین  دنـشاب  هتخپ  نآ  رد  هک  یماعط  زا  ، تسا نآ  رتهب  هکلب  ، دـنروخن

،و دننکن قدّصت  ماخ  ،و  دنزپب تسا  ّبحتسم  ،و  دنروخن ماعط  تشوگ  نآ  زا  ، دنـشاب یم  ناشیا  هناخ  رد  هک  مه  ردام  ردپ و  لایع  هک 
بوخ دـننک  قّدـصت  مه  ماـخ  رگا  ،و  دـشاب رتهب  نتخپ  هنوگ  نیا  دراد  لاـمتحا  هکلب  ، دـنزپب کـمن  بآ  اـب  هک  تسا  نآ  شنیرتـمک 

هک یتعامج  تسین  طرـش  ،و  دوش ادیپ  ات  دننک  ربص  دیاب  هکلب  ، درادن يا  هدیاف  شتمیق  قّدصت  ، دوشن ادـیپ  هقیقع  ناویح  رگا  ،و  تسا
.یهتنا ، تسا رتهب  ارقف  ناحلاص و  هب  ندناروخ  اما  ، دنشاب ریقف  دنوش  یم  رضاح  هقیقع  ندروخ  هب 

: تیاور ،و  تسا هقیقع  ياهناوختسا  نتسکش  تهارک  روهشم  : دیوگ ریقف 

.درادن تهارک  اب  تافانم.یهد  یم  ماجنا  یهاوخ  هچنآ  حبذ  زا  سپ  ،و  ددرگ هدیرب  شتشوگ  ،و  دوش هتسکش  شناوختسا 
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نآ ندرک  نفد  دـیپس و  يا  هچراپ  رد  ، نآ ياهناوختـسا  ندـیچیپ  هک  هدـش  روهـشم  قارع  مدرم  نیب  هچنآ  اما  : هدومرف رهاوج  بحاص 
نیا رسپ  ندرک  هنتخ  تقو  : هدش لقن  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  مشـش : تسیب و  ملاعلا  هّللا  ،و  متفاین نآ  رب  یّـصن  تسا  ّبحتـسم 

زا ار  نهآ  ترارح  وا  زا  هک  ، دنناوخب لفط  نآ  رب  ، ددرگ رـسّیم  تقو  ره  لفط  غولب  ات  ، دوشن رّـسیم  تقو  نا  رد  رگا  ،و  دنناوخب ار  اعد 
: تسا نیا  اعد  دننک و  یم  عفد  نآ  ریغ  نتشک و 

هدارا و تیـشم و  هب  تربماـیپ  زا  وت و  زا  تساـم  يوریپ  و  (، شنادـناخ وا و  رب  وت  دورد  ) تسوت ربماـیپ  شور  ،و  وـت شور  نیا  ایادـخ 
هنتخ رد  نهآ  شزوس  وا  هب  يدـناشچ  ،و  يدرک ارجا  هک  يرما  ،و  يدومن متح  هک  یمکح  ،و  يدومرف هدارا  هک  يراک  يارب.تمکح 
رود شندـب  زا  ار  تاـفآ  ،و  ازفیب شرمع  رب  و  نک ، كاـپ  ناـهانگ  زا  ار  وا  سپ  ، ینم زا  رتاـناد  نآ  هب  وـت  هک  يراـک  هب  ، شتماـجح و 

ام یناد و  یم  وت  هک  یتسرد  هب  ، اـمن فرطرب  وا  زا  ار  یتـسد  یهت  و  نک ، هفاـضا  يرگناوت  رب  ،و  يادزب شمـسج  زا  ار  اـهدرد  ،و  نک
مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  وا  : هدرک لقن  يرفغتـسم  بیطخ  تاوعد  زا  سوواط  نبا  دیـس  متفه : تسیب و  .میناد  یمن 
هـس سپـس  ، ناوخب هبترم  هس  ار  صالخا  هروس  ، ینزب [ ندز کین  لاـف  ] لأّـفت ادـخ  باـتک  هب  یتساوخ  هاـگره  هک  تسا  هدومن  تیاور 
وت بیغ  رد  تزار  زا  هچنآ  ، مدومن لّکوت  وت  رب  ،و  وت باتک  هب  مدز  لأّفت  نم  ایادخ  : وگب سپ  ، تسرف تاولـص  شلآ  ربمایپ و  رب  هبترم 

ار لاف  ریگب  ،و  دـشاب تایآ  اه و  هروس  مامت  عماج  هک  ینآرق  ینعی  ار  عماج  نک  زاب  سپ  نایامنب ، نم  هب  دوخ  باـتک  زا  ، تسا ناـهنپ 
طخ زا  باحـصا  ياه  هتـشون  یخرب  زا  یـسلجم  ۀمالع  هک  نادـب  و.يرامـشب  ار  روطـس  قاروا و  هکنآ  یب  لوا  بناج  زا  لوا  طخ  زا 

زا يدرک  هدارا  هاگره  : هدش تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  هک  ، همالع هّللا  تیآ  طخ  زا  وا  ،و  هدرک لقن  یفیطق  فسوی  خیش 
: وگب هّللا  مسب  زا  دعب  ینک  هراختسا  زیزع  باتک 
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ّتنم تناگدـنب  رب  تـتّجح  و  تا ، ّیلو  جرف  هـب  ( ناـشیا رب  دورد  ) دـمحم نادـناخ  ۀعیــش  رب  هـک  تـسا  نـیا  تردــق  اـضق و  رد  رگا 
.میبای هار  راک  نیا  رب  نآ  هب  هک  ، روآ نوریب  ام  يارب  يا  هیآ  دوخ  باتک  زا  ، يراذگب

ینک و یم  رظن  نآ  رد  ،و  يرامش یم  رطس  شـش  متفه  قرو  زا  ،و  يرامـش یم  قرو  شـش  ،و  ییاشگ یم  ار  فیرـش  فحـصم  سپ 
رد نیا  ،و  تسا ددع  هب  هراختسا  ، اه هراختسا  هلمج  زا  : هدومرف « يرکذ » باتک رد  هّللا  همحر  دیهش  خیـش  و.يروآ  یم  نوریب  ار  بلطم 
هنع هّللا  یضر  يورغ  دهشم  رواجم  ، ینیسحلا ّيوآلا  دّمحم  نب  دّمحم  نیدلا  یـضر  دباع  ریبک  دّیـس  نامز  زا  شیپ  ، هتـشذگ راگزور 

لامج لضاف  ریبک  خیش  زا  ، نامدوخ خیاشم  زا  یتعامج  زا  ، وا تاّیورم  عیمج  اب  ار  هراختـسا  نیا  مینک  یم  تیاور  ام  ،و  هدوبن روهـشم 
یناوخ یم  : مالّسلا هولّصلا و  هیلع  رمالا  بحاص  ترضح  زا  ، روکذم نیدلا  یضر  دّیس  زا  هنع  هّللا  یـضر  شدلاو  زا  رهّطملا  نب  نیّدلا 

هـس ار  اعد  نیا  سپـس  ، هبترم هد  ار  ردق  ةروس  یناوخ  یم  سپـس  ، هبترم کی  نآ  زا  رتمک  ،و  هبترم هس  شنیرتمک  ،و  هبترم هد  ار  هحتاف 
شوخ يارب  منک  یم  تروشم  وت  اب  ،و  اهراک تبقاع  هب  تا  یهاگآ  يارب  ، منک یم  ریخ  تساوخرد  وت  زا  نم  ایادخ  : یناوخ یم  هبترم 

،و هدش هتسب  تکرب  هب  شماجنا  زاغآ و  هک  تسا  ییاهنآ  زا  ینالف  راک  رگا  ایادخ  ، تسا میب  وزرآ و  دروم  هچنآ  رد  وت  هب  ما  ینامگ 
،و ینک مرن  لهس و  ار  شا  یتخس  هک  ، دشاب يریخ  نا  رد  ایادخ  نک ، رایتخا  میارب  سپ  ، هتـشگ هدیچیپ  تمارک  هب  شیاهبـش  اهزور و 

تتمحر هب  ایادـخ  ، میامن يراددوخ  ، تسا یهن  رگا  ، مهد شماجنا  تسا  روتـسد  رگا  ایادـخ  ، ینادرگزاـب یناـمداش  هب  ار  شیاـهزور 
.تیفاع رد  يریخ  منک  یم  ییوجریخ 

ینعی تسا ، « لعفا » نآ سپ  تسا  تفج  هضبق  نآ  ددع  رگا  ، ینک یم  ّتین  ار  دوخ  تجاح  ،و  يریگ یم  ار  حـیبست  ار  هضبق  کی  سپ 
دـصق هب  هتـسب  نیا  ،و  دـب تفج  تسا و  بوخ  قاط  ینعی  سکع  هب  ای  ، هدـن ماجنا  ینعی  تسا  « لعفت «ال  تسا قاـط  رگا  ،و  هدـب ماـجنا 

، اهزامن باب  رد  ام  و.فطعت  ّدرت و  ینعی  همجعم  داض  هب  [ هراختسا ياعد  یبرع  نتم  رد  ] ضعقت : دیوگ ریقف.دراد  دننک  هراختسا 
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سوواط نبا  دّیـس  هک  نادـب  و.دوش  عوجر  اجنآ  هب  ، میدرک رکذ  ار  نآ  تاعاس  هراختـسا و  ماسقا  زا  یـضعب  ،و  عاـقّرلا تاذ  هراختـسا 
ثیداحا متفاـی  یلو  ، دـنک هراختـسا  دوخ  ریغ  يارب  ناـسنا  هک  متفاـین  یحیرـص  ثیدـح  نم  : تسا نیا  شلـصاح  هک  هدومرف  یمـالک 
ناردارب يارب  اعد  دـیاوف  زا  رابخا  رد  هکلب  ، تالّـسوت ریاس  اهاعد و  هب  ناردارب  تجاـح  ياـضق  رب  هدـش  رما  اـهنآ  رد  هک  ار  يرایـسب 

ار ناسنا  هک  یـصخش  اریز  ، تسا تاوعد  هلمج  زا  ،و  تاجاح هلمج  زا  زین  هراختـسا  ،و  تسین ناـیب  رب  جاـتحم  هک  هدـش  رکذ  نادـنچ 
يارب دهاوخ  یم  دوش  یم  هراختسا  رـشابم  هک  یـصخش  نآ  هدمآ و  شیپ  شیارب  یتجاح  متح  روط  هب  ، دنک یم  هراختـسا  هب  فیلکت 

هراختـسا هتفگ  وا  هب  هک  صخـش  نآ  يارب  دهاوخ  یم  ،و  هن ای  هدب  ماجنا  دـیوگب  وا  هب  هک  تسا  حالـص  ایآ  هک  دـنک  هراختـسا  دوخ 
تاراختسا و هب  رظان  تایاور  مومع  تحت  رد  تسا  لخاد  هک  تسا  ییاهزیچ  زا  نیا  ،و  كرت رد  ای  تسا  لعف  رد  تحلـصم  ایآ  ، دنک

ریباعت ینعی  ] تامومع تهج  هب  تسین  تّوق  زا  یلاخ  ، ریغ يارب  هراختسا  زاوج  رد  دّیـس  مالک  : هدومرف یـسلجم  ۀمّالع.تاجاح  ياضق 
بلاـط صخـش  هب  هک  دـنک  دـصق  دوخ  يارب  بیاـن  هک  یتـقو  صوصخ  هب  [، ینید ناردارب  تجاـح  عفر  يارب  تاـیاور  رد  دراو  ّماـع 
تحت رد  هراختـسا  ندرک  لخاد  يارب  تسا  يا  هشقن  نیا  :و  هدومرف هراشا  نآ  هب  دیـس  هک  نانچ  ، هدـن ای  هدـب  ماجنا  : دـیوگب هراختـسا 
تلاکو زاوج  رد  هک  يربخ  ام  اریز  ، دنک راختسا  دوخ  يارب  شدوخ  تجاح  بحاص  هک  تسا  نآ  یلوا  طوحا و  نکیل  ، هّصاخ رابخا 

رگا ،و  دندرک یم  لاؤس  همئا  زا  باحـصا  عطق  روط  هب  ، دوب یم  حجار  ای  زیاج  راک  نیا  رگا  و  میدیدن ، ، دشاب هدـش  دراو  هراختـسا  رد 
وا ياعد  ،و  تباجا هب  یلوا  دوخ  رطـضم  صخـش  هکنیا  هوالع  هب  ، دش یم  لقن  تیاور  کی  رد  مک  تسد  ام  يارب  دندوب  هدرک  لاؤس 

.یهتنا ، تسا ّتین  صولخ  هب  برقا 

دنیبب و ار  [ یسوجم ] يربگ ای  [، یحیـسم ] اسرت ای  ، دوهی سکره  : هدش لقن  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  متـشه : تسیب و 
: دیوگب

يادخ هلبق  هبعکلاب  ،و  اناوخا نینمؤملاب  ،و  اماما ّیلعب  ،و  اّیبن دّمحمب  ،و  اباتک نارقلاب  ،و  انید مالـسالاب  کیلع  ینلّـضف  يذـّلا  هّلل  دـمحلا 
.دنکن عمج  خزود  رد  رفاک  نآ  وا  نایم  یلاعت 

ناشیا هب  هّبـشت  لیم و  ّتبحم و  راّفک و  اب  یتسود  زا  دـیاب  ناملـسم  هک  دوش  یم  هدافتـسا  يرایـسب  راـبخا  تاـیآ و  زا  : دـیوگ ّفلؤم 
بانتجا
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یبوخ قشمرس  دندوب  وا  اب  هک  یناسک  میهاربا و  رد  امش  يارب  تقیقح  هب  : دومرف یلاعت  يادخ.دنکن  كولس  نانآ  کلسم  رب  ،و  دزرو
.تسا يزرو  هنیک  ینمشد و  هشیمه  امش  ام و  نیب  دیتسرپ ، یم  ادخ  زج  هچنآ  زا  میرازیب  امش  زا  ام  : دنتفگ ناشموق  هب  ، تسا

ات داتسرف  یحو  دوخ  ناربمایپ  زا  يربمغیپ  يوس  هب  یلاعت  قح  : هدرک تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  هّللا  همحر  قودص  خیش 
: دیوگب نانمؤم  هب 

هک نانچ  ، دوب دیهاوخ  نم  نانمـشد  هک  ، دیورم نم  نانمـشد  ياههار  رب  ،و  دیروخن ارم  نانمـشد  ياذغ  ،و  دیـشوپن ارم  نانمـشد  سابل 
هک یتیاور  دننام  ، دیزاسن هیبش  راّفک  هب  ار  دوخ  ،و  دیروآ اجب  ار  لمع  نالف  : هدش دراو  تایاور  زا  يرایسب  رد  اذل.دننم  نانمـشد  نانآ 

دنلب ار  [ تروص ياهوم  ] نساحم ،و  دیریگب هت  زا  ار  [ بل تشپ  ياهوم  ] براش : هدـش لقن  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  زا 
داـیز ار  دوخ  ياـهبراش  ،و  دندیـشارت ار  دوخ  نساـحم  ناربـگ  : دومرف زین  ،و  دـینکن هیبـش  ناربـگ  ناـیدوهی و  هب  ار  دوـخ  ،و  دـیراذگب

ناـهاشداپ هـب  باـنج  نآ  توـعد  ياـه  هماـن  هـک  یماـگنه  و  میراذــگ ، یم  نساـحم  مـیریگ و  یم  ار  دوـخ  براـش  اـم  ،و  دــندرک
یم کنسح  رخ  ار  وا  هک  يدرم  ،و  هیوناب دوخ  بتاک  وا  ،و  دتـسرف وا  دزن  ار  ترـضح  نآ  ، تشون نمی  لماع  ناذاب  هب  يرـسک  ، دیـسر
دنک رظن  ناشیا  هب  هک  دماین  شوخ  ار  بانج  نآ  ، دندوب هتشاذگ  براش  هدیشارت و  ار  دوخ  نساحم  ود  نآ  ،و  داتسرف هنیدم  هب  دنتفگ 

هب ارم  نم  راگدرورپ  یلو  دومرف  ، يرـسک ینعی  نامراگدرورپ  : دنتفگ ؟ هدرک رما  تئیه  نیا  هب  ار  امـش  یـسک  هچ  امـش  رب  ياو  : دومرف
: تسا هدومرف  دوه  ةروس  رد  یلاعت  قح  هک  نادب.تسا  هدومرف  رما  براش  ندیچ  نساحم و  نتشاذگ 

سپس ، دشابن یناتسود  امش  يارب  ادخ  زج  ،و  دبای یم  سامت  ار  امش  شتآ  هجیتن  رد  ، دیوشن لیامتم  دندرک  متس  هک  یناسک  بناج  هب 
.دیوشن يرای 

شتآ امـش  هب  دسرب  سپ  ، دندرک متـس  هک  ؟ رایـسب هب  دسر  هچ  ات  دینکن  نانآ  يوس  هب  كدنا  لیم  : دـنا هدومرف  هیآ  ینعم  رد  نارّـسفم 
اب تالاوم  راهظا  ناشراک و  هب  تیاضر  راهظا  ،و  ناشیا متـس  رد  ناشیا  اـب  ندـش  دراو  ، هدـش یهن  « نوکر :» دـنا هتفگ  یـضعب  و.خزود 

: مهن تسیب و  .تسا  ناشیا  تعاـط  تحیـصن و  تدّوم و  زا  تراـبع  نوکر  : هدـمآ مالّـسلا  مهیلع  تیب  لـها  تیاور  رد  ،و  تسا ناـنآ 
ار اهنآ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  ، تسا تافآ  زا  ییاهر  شیاشگ و  بابـسا  ، نآ هدنناوخ  يارب  هک  تسا  فرح  هدزون 

رد قودص  خیش  هدومرف و  میلعت  امهلآ  امهیلع و  هّللا  تاولص  نانمؤم  ریما  هب 
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: ییوگ یم  هک  دندومرف  : هدرک لقن  هناگ  هدزون  باوبا  رد  لاصخ  باتک 

هانپ يا  ، درادن يا  هناوتشپ  هک  یـسک  هناوتـشپ  يا  ، درادن يا  هریخذ  هک  یـسک  هریخذ  يا  ، درادن یهاگ  هیکت  هک  یـسک  هاگ  هیکت  يا 
تّزع يا  و  دـیما ، گرزب  يا  ،و  نوـمزآ وـکین  يا  ،و  میرک يا  ،و  درادـن یـسرداد  هـک  یـسک  سرداد  يا  ، درادـن یهاـنپ  هـک  یـسک 

هک ییوت  ، شخب نوزف  يا  ، شخب تمعن  يا  ، راکابیز يا  ، راکوکین يا  ، ناگدـش كاله  ناگدـش و  قرغ  شخب  تاجن  يا  ،و  ناـناوتان
هدجـس تیارب  تخرد  ياه  گرب  شخ  شخ  يادـص  بآ و  يادـص  دیـشروخ و  عاعـش  هام و  وترپ  ،و  زور ینـشور  بش و  یکیرات 

: ییوگ یم  سپ.تسین  تیارب  یکیرش  يا  هناگی  وت  ، ادخ يا  ، ادخ يا  ، ادخ يا.درک 

نا ات  تساخ  یهاوخنرب  دوخ  ياج  زا  هک  انامه  ینک  یم  رکذ  ار  دوخ  تجاح  اذک  اذک و  هملک  ياج  هب  اذک  اذـک و  یب  لعفا  ّمهّللا 
.دوش باجتسم  یلاعت  هّللا  ءاش 

دهاوخ نمیا  كاله  زا  دسیونب  دوخ  لزنم  يدورو  رد  رب  ار  هّللا  مسب  ظفل  هکره  : هدرک لقن  بیغلا  حـیتافم  زا  یمعفک  خیـش  ما : یس 
هب تشاد  ّتیبوبر  ياعّدا  هک  نیا  اب  ، داد تلهم  وا  هب  هکلب  درکن  كاله  دوز  ار  نوعرف  ادخ  : تسا هتفگ  زین  ،و  دشاب رفاک  هچرگا  ، دـش

یحو تساوخ  ار  نوعرف  تکاله  رد  باتـش  هک  ینامز  یـسوم  هب  یلاعت  قح  هّللا و  مسب  : دوب هتـشون  دوخ  هناخ  رد  رب  هک  نیا  رطاـخ 
وبا هب  يزور  : هدرک تیاور  دهف  نبا  خیش  مکی : یس و  .تسا  هتـشون  دوخ  ۀناخ  رد  هب  هچنآ  هب  نم  ،و  ینک یم  رظن  وا  رفک  هبوت  : دومرف
هناخ مامت  دش  مولعم  هبترم  هس  ات  داد  ار  باوج  نامه  زاب  ، داد ربخ  يرگید  ، هتخوسن تفگ  ، تسا هتخوس  تا  هناخ  : دنداد ربخ  ءادرّدلا 

: تفگ ؟ تسا هتخوسن  وت  ۀناخ  هک  یتسناد  یم  اجک  زا  : دنتفگ ! دنا هتخوس  وا  هناخ  زج  فارطا  ياه 

: دومرف هک  مدینش  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  اریز 

نم ،و  دسر یمن  وا  هب  يدب  بش  نآ  رد  ، دناوخب بش  رد  رگا  ،و  دسر یمن  وا  هب  زور  نآ  رد  يدب  ، دناوخب ار  اعد  نیا  حبص  رد  هکره 
: مدوب هدناوخ  ار  اعد  نیا 
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تـسین ییورین  شبنج و  چیه  ،و  یگرزب شرع  راگدرورپ  وت  مدرک و  لّکوت  وت  رب  ، تسین وت  زج  يدوبعم  ، نم راگدرورپ  ییوت  ایادـخ 
زا زیچ  همه  هب  و  تساناوت ، زیچ  ره  رب  ادخ  هک  مناد  یم  ، دشن تساوخن  هچنآ  ،و  دش تساوخ  ادخ  هچنآ  ، گرزب رترب  يادـخ  هب  رگم 

ّنج و ّرش  زا  ،و  يّرـش بحاص  ره  ّرـش  زا  ،و  دب ياضق  ّرـش  زا  ،و  دوخ ّرـش  زا  ، مروآ یم  هانپ  وت  هب  ایادخ.تسا  هتفای  هطاحا  ملع  تهج 
.تسا تسار  یهار  رب  نم  راگدرورپ  هک  یتسرد  هب  ، یتسه شرایتخا  راهم  هدنریگ  هک  يا  هدنبنج  ره  ّرش  زا  ،و  سنا

ناـمز رد  هک  : دوـمرف هرارز  میلعت  ار  اـعد  نیا  : دـنا هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضحا  زا  وا  ریغ  ینیلک و  خیـش  مود : یس و 
: دنناوخب هعیش  ناحتما  تبیغ و 

نم هـب  ار  تا  هداتـسرف  ایادـخ  ، ما هتخانـشن  ار  تا  هداتـسرف  یناسانــشن  نـم  هـب  ار  دوـخ  رگا  اریز  ، ناسانــشب نـم  هـب  ار  دوـخ  ایادـخ 
هب ار  تتّجح  رگا  اریز  ، ناسانشب نم  هب  ار  تتّجح  ایادخ  ، ما هتخانـشن  ار  تتّجح  یناسانـشن  نم  هب  ار  تا  هداتـسرف  رگا  اریز  ، ناسانـشب
زا یکی  هاگره  : هدش تیاور  مالّـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  یعادلا  هّدـع  رد  موس : یـس و  .موش  یم  هارمگ  دوخ  نید  زا  ، یناسانـشن نم 

: دیوگب دراذگب و  دوخ  تسار  تروص  ریز  ار  تسار  تسد  ، دباوخب تساوخ  امش 

ام ،و  ناک هّللا  ءاش  ام  ، هتعاطا هّللا  ضرتفا  نم  هیالو  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  نید  میهاربا و  هّلم  یلع  ، هّلل یبنج  تعـضو  ، هّللا مسب 
ادخ ، دیوگب باوخ  ماگنه  ار  اعد  نیا  هکره.نکی  مل  أشی  مل 
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هّدع رد  زین  و  مراهچ : یـس و  .دننک  شزرمآ  بلط  وا  يارب  ناگتـشرف  ،و  دنک ظفح  ، شرـس رب  راوآ  شزیر  زا  ،و  رگتراغ دزد  زا  ار  وا 
ربانب ، تسا [ نابهاگن ظفاح و  ] زرح نآ  يارب  ، دـننک ناهنپ  هریخذ و  هک  يزیچ  ره  رب  ردـقلا  هلیل  یف  هانلزنا  اـنا  ندـناوخ  : هدـمآ یعادـلا 
نآرق زا  هیآ  دـص  هکره  : هدرک لقن  مالّـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما  زا  زین  و  مجنپ : یـس و  .هدـش  تیاور  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لـها  زا  هچنآ 

نآ زا  زین  و  مشـش : یـس و  .دفاکـشب  ار  نآ  ادـخ  دـناوخب  یگنـس  رب  رگا  هّللا  اـی  دـیوگب  هبترم  تفه  ،و  دـشاب هک  هیآ  ره  زا  دـناوخب 
هتشرف رازه  هاجنپ  ادخ  ، دور یم  شیوخ  باوخ  رتسب  هب  هک  یتقو  دناوخب  هبترم  هس  ار  دحا  هّللا  وه  لق  هک  یسک  : هدرک لقن  ترـضح 

،و درذگب وا  رب  زور  کی  هکره  : هدرک تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ،و  دننک يرادـساپ  بش  نا  رد  وا  زا  هک  درامگب  وا  رب 
ترـضح نآ  زا  زین  و  !! یتسین ناراذگ  زامن  زا  وت  ادخ  ةدنب  يا  : دنیوگ یم  وا  هب  تمایق  زور  ، دناوخن ار  ( دحا هّللا  وه  لق  ) دوخ زامن  رد 

زین و  !! دریمب بهل  یبا  نید  هب  ، دشاب هدناوخن  دحا  هّللا  وه  لق  هتفه  نآ  رد  هتفه و  کی  ینعی  درذگب  وا  رب  هعمج  هک  یـسک  : هدش لقن 
تّدش ای  ضرم  نآ  رد  ،و  دناوخن دحا  هّللا  وه  لق  لاح  نآ  رد  دسرب و  یتّدـش  ای  یـضرم  وا  هب  هک  یـسک  : هدـش تیاور  بانج  نآ  زا 

.دوب دهاوخ  شتآ  لها  دریمب 

دساف ار  نآ  هک  یتافآ  مرک و  ررض  زا  اهتعارز  ریاس  رایخ و  هزبرخ و  تعارز  ظفح  يارب  ار  هتشون  نیا  یعادلا  هدع  رد  متفه : یس و 
فرط راهچ  رد  ار  اهنآ  ،و  دـسیونب دراذـگب و  ین  رد  هک  ذـغاک  راهچ  ای  ، ین راهچ  رب  هک  تسا  نانچ  ، نآ تیفیک  ،و  هدرک لـقن  دـنک 

.دهد رارق  هعرزم 

مکـش زا  یّتم  دـنزرف  « سنوی » هک ناـنچ  نآ  ، دـیور هناریو  هب  تعارز  نیمز و  نیا  زا  ، تاـناویح تارـشح و  ناروناـج و  يا  ، اـهمرک يا 
هک ار  نانآ  يدیدن  ایآ  ، دیوشن يرای  سپ  ، متسرف یم  امـش  رب  سم  شتآ و  زا  ینیگمـشخ  هنابز  ، دیورن نوریب  رگا  ، تفر نوریب  یهام 

دیور نوریب  نآ  زا  ، دندرم یگمه  سپ  ، دیریمب : تفگ نانآ  هب  ادخ  ، دـندوب نت  نارازه  دـنتفر و  نوریب  ناشیاه  هناخ  زا  گرم  سرت  زا 
هنابـش هکنآ  تسا  هّزنم  ، درک یم  یناب  هدید  دوخ  زا  هک  یلاحرد  ، تفر نوریب  ناسرت  اجنآ  زا  سپ  يا ، هدـش  هدـنار  وت  هک  یتسرد  هب 

يوس هب  مارحلا  دجسم  زا  ار  دوخ  ةدنب 
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زا ار  اهنآ  میدرک  نوریب  سپ  ، يرهظ ای  یبش  زج  دنا  هدرکن  گنرد  نانیا  ییوگ  ، ار نآ  دننیبب  هک  يزور  داد  تکرح  یصقالا  دجـسم 
تلهم ،و  تسیرگ نانآ  رب  نیمز  نامـسآ و  سپ  ، دـندوب شوخ  نا  رد  هک  یتمعن  ،و  میرک هاگیاج  اهرازتشک و و  اه و  همـشچ  اهغاب و 

تمادن و اب  وش  نوریب  نآ  زا  ، یناراوخ زا  وت  هک  ، ور نوریب  سپ  ، يزرو ربکت  نا  رد  هک  دسر  یمن  ار  وت  ور  نوریب  نآ  زا  ، دـندوب هتفاین 
یم ناشنوریب  يراوخ  اب  اجنآ  زا  تسین و  اهنآ  اب  ندـش  وربور  يرای  ار  نانآ  هک  ، میروآ یم  ینایهاپـس  ناـنآ  بناـج  هب  سپ  ، ییاوسر

رد دنک و  حبص  هکره  : هدرک تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  ترضح  زا  سوواط  نبا  دّیس  متـشه : یـس و  .دننارادقم  یب  هک  یلاحرد  مینک ،
تـسد فک  بناج  هب  ار  نآ  ، دـتفا یـسک  هب  شرظن  هکنآ  زا  شیپ  ، دـشاب هدرک  تسار  تشگنا  رد  هک  ، دـشاب یقیقع  رتشگنا  شتـسد 

: دیوگب سپس  ، دناوخب رخآ  ات  ار  ( ردقلا هلیل  یف  هانلزنا  ّانا  ) ةروس دنک و  رظن  نآ  هب  و  دنادرگرب ،

مهلّوا و مهنطاب و  مهرهاظ و  ،و  مهتینالع دّـمحم و  لآ  ّرـسب  تنما  ،و  توغاّطلا تبجلاب و  ترفک  هل و  کیرـش  هدـحو ال  هّللاـب  تنما 
رد هچنآ  ،و  دور یم  الاب  نامـسآ  يوس  هب  هچنآ  ،و  دوش یم  لزان  نامـسآ  زا  هچنآ  ّرـش  زا  زور ، نآ  رد  ار  وا  نایملاع  يادخ.مهرخآ 

.دشاب ادخ  ناتسود  ادخ و  تیامح  ]و  هانپ ] زرح رد  هاگماش  ات  ،و  دنک یم  ظفح  دیآ  یم  نوریب  نیمز  زا  هچنآ  ،و  دور یم  ورف  نیمز 

لقن یثیدـح  ام  زا  یتاسوخ  هاگره  : هدرک لقن  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ، تاتـشلا عماـج  باـتک  زا  یمعفک  خیـش  مهن : یس و 
ای کلاسا  ّینا  ّمهّللا  هلا ، دّـمحم و  یلع  هّللا  یّلـص  : وگب راذـگب و  تا  یناشیپ  رب  ار  تسد  ، دوش وت  یـشومارف  ثعاـب  ناطیـش  و  ینک ،

ناطیّشلا هیناسنا  ام  ینّرکذ  ، هب رمالا  ،و  هلعاف ریخلا و  ّرکذم 

هک یماگنه  ، دشاب دایز  زامن  رد  وا  یـشومارف  هک  یـسک  : هدـش لقن  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  هیقفلا  هرـضحی  نم ال  باتک  رد 
دراو
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.میجّرلا ناطیّشلا  ثبخملا  ثیبخلا  سجنلا  سجّرلا  نم  هّللاب  ذوعا  ، هّللا مسب  : دیوگب دوش  یم  ءالخلا  تیب 

،و ار یـسرکلا  هیآ  هژیو  هب  ، دناوخب نآرق  ،و  دریگب هزور  ،و  دنک كاوسم  ، دوش دایز  شا  هظفاح  دـهاوخ  یم  هک  یـسک  : دـیوگ فلؤم 
دنمدوس هظفاح  نهذ و  مهف و  يارب  اهراک  نیا  ، دـشاب هناد  کـی  تسیب و  خرـس و  رگا  هژیو  هب  ، اتـشان رد  ار  زیوم  ندروخ  دـهد  همادا 
ییاهاود زا  : هدش لقن  ، دنتسه هظفاح  تیوقت  ثعاب  زین  سدع  لسع و  ،و  دنفسوگ ندرگ  کیدزن  تشوگ  اولح و  ندروخ  زین  ،و  تسا

جنپ يزور  ،و  دننک طولخم  دنبوکب و  مرن  هتفرگ و  مه  اب  يواسم  ار  دزربط  رکـش  دعـس و  ردنک و  هک  : تسا نآ  هدیـسر  هبرجت  هب  هک 
، حبـص زامن  زا  سپ  زور  ره  ،و  دنهد همادا  تروص  نیا  هب  دننک و  كرت  زور  جنپ  ،و  دـنروخب یپرد  یپ  زور  هس  هتبلا  ، دـنروخب مهرد 

.هدؤی ،و ال  هملع ائیش  توفی  الف  مّویق  ای  ّیح  ای  : دنناوخب دنیوگب  نخس  هکنآ  زا  شیپ 

هتکلمم لها  یلع  يدتعی  نم ال  ناحبس  : ياعد دناوخب  اهزامن  لابند  هب  زین  و 

يروما زا  دنک  بانتجا  زین  ،و  کلذ ریغ  هحفـص 991]و  ] میدرک لقن  هظفاح  تیوقت  يارب  مود  باب  رد  هک  ار  يزامن  دناوخب  زین  ،و  ار
گنس ندناوخ  دکار ، بآ  رد  ندرک  لوب  ، شوم ةدروخ  سپ  رینپ  ، زبس زینشگ  ، شرت بیـس  ندروخ  : دننام دوش  یم  نایـسن  ببـس  هک 

اه یتحاران  يرایسب  یصاعم ، ترثک  [، زوریمن باوخ  ] هلولیق كرت  ، اهنخان نتفرگن  ، هدنز شپش  نتخادنا  رود  ، نز ود  نیب  زا  روبع  ، روبق
.رتش راطق  نایم  زا  روبع  ، راد يالب  رب  یمادعا  هب  نتخود  مشچ  ، اه یگتسبلد  لاغتشا و  ترثک  ، ایند رما  رد  اههودنا  و 

دیجمت لوا  ، تسا [ رمث یب  ] رتبا دشابن  دـیجمت  نآ  زا  شیپ  هک  ییاعد  ره  : هدرک لقن  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  دـهف  نبا  ملهچ :
: دومرف ؟ تسیچ دنک  یم  تیافک  دیجمت  زا  هک  يزیچ  رتمک  تفگ  يوار  ، انث سپس  تسا 

نطاب ییوت  ،و  تسین يزیچ  وت  زا  رترب  رهاظ  ییوت  ،و  تسین يزیچ  وت  زا  سپ  ، رخآ ییوت  ،و  تسین يزیچ  وت  زا  شیپ  ، لوا ییوت  ایادخ 
میکح زیزع و  ییوت  تسین و  يزیچ  وت  يأر  و 

نایاپ
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گرم هب  طوبرم  ياهاعد  بادآ و  زا  یضعب  رد  : همتاخ

[ تیصو رما  رب  دیکأت  ]

يدبا یترخآ  رفس  هک  تسا  صخش  دوخ  ، دزادرپب وا  لاوحا  هب  دیاب  هک  یـسک  لوا  ، دوش نایامن  گرم  راثآ  یـسک  رب  نوچ  هک  نادب 
ریصقت هب  فارتعا  هانگ و  هب  رارقا  ، تسا يررـض  وا  يارب  هک  يزیچ  لّوا.تسا  مزال  هشوت  رفـس  نآ  دوخ  رد  وا  يارب  ،و  دراد شیپ  رد 

رد ،و  درذـگرد وا  ۀتـشذگ  ناهانگ  زا  هک  يدزیا  سّدـقم  بانج  هاگرد  هب  يراز  عرـضت و  لماک و  ۀـبوت  اه و  هتـشذگ  زا  تمادـن  و 
ادخ و قوقح  ،و  دوش تیـصو  هجوتم  هک  دـیاب  سپ.دراذـگم  او  نارگید  دوخ و  هب  ار  وا  ، دراد شیپ  رد  هک  یـساره  لوه و  لاوحا و 

لاوما رد  ترـسح  هب  ،و  دوش یم  راـیتخا  یب  ندرم  زا  سپ  هک  دـنکن  راذـگ  او  نارگید  هب  ،و  دـنک ادا  تسوا  هّمذ  رب  ار  هچنآ  قـلخ و 
،و دنوش عنام  دـننک  دازآ  قوقح  زا  ار  وا  هّمذ  هکنیا  زا  ،و  دـننک اه  هسوسو  ار  وا  ناثراو  ایـصوا و  ، سنا نج و  نیطایـش  ،و  درگنب دوخ 
تاریخ و تاقدـص و  ناشیوخ و  يارب  دوخ  لاـم  ثلث  ةزادـنا  هب  سپ.دـشخبن  يدوس  تمادـن  ترـسح و  ،و  دوشن يا  هراـچ  وا  يارب 

شنمؤـم ناردارب  زا  ار  دوـخ  هّمذ  تئارب.درادـن  يراـیتخا  ار  ثـلث  رب  هفاـضا  هـک  ، دـنک تیـصو  دـناد  یم  دوـخ  لاـح  بساـنم  هـچنآ 
رـضاح رگا  دننک و  لالح  ار  وا  دهاوخب  نانآ  زا  دنـشاب  رـضاح  رگا  ، هتـشاد اور  يرازآ  تناها و  ای  ، هدرک تبیغ  هکره  زا  ،و  دـهاوخب

هب قح  بانج  رب  لّکوت  زا  دعب  ار  دوخ  لایع  لافطا و  روما  سپـس  ، دنهاوخب هّمذ  تئارب  وا  يارب  هک  دهاوخب  نمؤم  ناردارب  زا  ، دنـشابن
نیتداهش و زا  دیامن و  ایهم  ار  دوخ  نفک  سپس.دیامن  نییعت  یـصو  ناونع  هب  دوخ  ریغـص  دالوا  يارب  ار  یـصخش  دراذگ و  او  ینیما 

تبرت اب  دیوگب  ، درادن ار  اهنآ  نایب  شیاجنگ  هلاسر  نیا  ،و  تسا هدـش  رکذ  هطوسبم  بتک  رد  هچنآ  ، تایآ هیعدا و  راکذا و  دـیاقع و 
هدرکن اـیهم  ینفک  هدوـب و  لـفاغ  نیا  زا  لـبق  هک  ، تسا یتروـص  رد  نیا  ،و  دنـسیونب وا  نفک  رب  مالّـسلا  هـیلع  نیـسح  ماـما  ترـضح 
شنفک هکره  : هدش لقن  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  هک  نانچ  ، دشاب رـضاح  وا  دزن  اّیهم و  هشیمه  شنفک  دیاب  نمؤم  هنرگو  ، دشاب

هب رگید  نآ  زا  سپ  دیاب  ،و  دبای باوث  دـنک  رظن  نفک  نآ  هب  هاگره  ،و  دنـسیونن نالفاغ  رامـش  رد  ار  وا  ، دـشاب وا  هارمه  شا  هناخ  رد 
،و دیآ یمن  وا  راک  هب  یناف  روما  نیا  هک  دنک  هشیدنا  ،و  دشاب وا  دای  هب  ،و  ددرگ قح  ترضح  هّجوتم  ،و  دشابن لام  دنزرف و  نز و  رکف 

روـما ، دـنک قـح  رب  لّـکوت  هک  یتـقو  دـنادب  ،و  دـسر یمن  وا  داـیرف  هب  يزیچ  ترخآ  اـیند و  رد  ، راـگدرورپ تمحر  فـطل و  ریغ  هـب 
دهاوخ ماجنا  تروص  نیرتهب  هب  شناگدنامزاب 
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،و دیامن فرطرب  نانآ  زا  يررـض  ،و  دناسر نانآ  هب  يدوس  ادخ  تساوخ  نودب  دناوت  یمن  ، دنامب یقاب  دوخ  رگا  هک  دـنادب  ،و  تفرگ
ادخ و تمحر  هب  و  درب ، رـس  هب  اجر  دیما و  ماقم  رد  لاح  نآ  رد  دـیاب  و.تسا  رت  نابرهم  نانآ  هب  وا  زا  هدـیرفآ  ار  نانآ  هک  ییادـخ 

فیرـش مودق  رظتنم  ،و  دـشاب هتـشاد  میظع  دـیما  مالّـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  تعافش 
یم اهشرافس  ار  توملا  کلم  ،و  دنهد یم  اهتراشب  ار  دوخ  نایعیـش  ،و  دنوش یم  رـضاح  تقو  نآ  رد  نانآ  ۀمه  دنادب  ،و  دشاب ناشیا 

.دنیامن

يارب : هدش تیاور  هکنآ  هچ.تسا  ّبحتـسم  ناسنا  يارب  نآ  هب  ندرکن  لالخا  تیـصو و  : هدومرف ( دّجهتملا حابـصم  ) رد یـسوط  خیش 
هدـش دـیکات  يرامیب  لاح  رد  انعم  نیا  ،و  دـشاب شرـس  ریز  شا  همان  تیـصو  هکنآ  رگم  ، درواـین زور  هب  ار  بش  تسا  راوازـس  یمدآ 

هتـشاد اور  ناگدـنب  رب  هک  ییاهمتـس   ] داـبع ملاـظم  زا  تسادـخ و  وا و  نیب  اـم  هک  یقوقح  زا  ار  دوخ  ،و  دـنک تیـصو  وکین  و.تسا 
وکین ار  شتّیصو  شیوخ  گرم  ماگنه  هکره  : هدش تیاور  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  یتسار  هب.دنک  صالخ  [ تسا

وا دزن  مدرم  ،و  دسرب وا  گرم  نوچ  : دومرف ؟ تسا هنوگچ  وکین  ّتیصو  نا  : دنتشاد هضرع.تسوا  تّورم  لقع و  رد  صقن  ۀناشن  ، دنکن
: دیوگب دنوش  عمج 

هک مهد  یم  یهاوگ  قح  هب  منک ، یم  دـهع  وت  اـب  نم  ، ناـبرهم هدنـشخب و  ، ناـیع ناـهنپ و  ياـناد  ، نیمز اهنامـسآ و  ةدـننیرفآ  ایادـخ 
تمایق ،و  تسوا ةداتـسرف  هدنب و  ( شنادناخ وا و  رب  ادخ  دورد  ) دّمحم هکنیا  ،و  درادـن یکیرـش  ، تسا هناگی  ، تسین ادـخ  زج  يدوبعم 

،و تسا قح  تشهب  ـالمعا و  یـسرباسح  اـنامه  ،و  دزیگنا یمرب.دنتـسه  روبق  رد  ار  هکره  ادـخ  ،و  تسین نا  رد  یکـش  ، تسا یندـمآ 
و.تسا قح  نامیا  ،و  تسا قح  شتآ  ،و  تسا قح  هدـش  هداد  هدـعو  جاودزا  ،و  اه یندـیماشآ  ،و  اهیکاروخ اـهتمعن و  زا  نآ  رد  هچنآ 

هک نانچ  نید 
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،و تسا رگنـشور  قح  يادخ  ،و  درک لزان  هچنانچ  نارق  ،و  تفگ هک  نانچ  راتفگ  ،و  هدومرف حیرـشت  هک  نانچ  مالـسا  ،و  هدرک فصو 
دورد ) دّمحم هب  ،و  نید يارب  مالـسا  هب  یتسه و  مراگدرورپ  هکنیا  هب  وت  هب  مدش  یـضار  نم  هک  منک  یم  دهع  وت  اب  ایند  ۀناخ  رد  نم 

رب وا  رب  ) تربماـیپ تیب  لـها  هـکنیا  ،و  باـتک ناوـنع  هـب  نآرق  هـب  ،و  تیـالو يارب  یلع  هـب  ،و  يربماـیپ يارب  ( شنادـناخ وا و  رب  ادـخ 
رد ینم  هریخذ  ،و  يراـتفرگ هاـگ  هب  ینم  دـیما  ،و  یتخـس ماـگنه  ینم  ناـنیمطا  دورم  وت  ایادـخ  ، دنتـسه نم  ناـماما  ( دورد شنادـناخ 

زگره ،و  تسرف دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  ، ینم ناردپ  نم و  دوبعم  ،و  متمعن رد  ینم  تسرپرـس  وت  ،و  دیآ شیپ  میارب  هک  ییاهراک 
يزور هد  رارق  هدرتسگ  ینامیپ  دوخ  شیپ  رد  میارب  ،و  ینک فرطرب  ار  متـشحو  ربق  رد  و  راذـگم ، او  دوخ  هب  ارم  ینداهن  مهرب  مشچ 

.منک یم  تاقالم  ار  وت  هک 

هیلع قداـص  ترـضح.تسا  قح  یناملـسم  ره  رب  تیـصو  ،و  دـنک یم  ّتیـصو  دوـخ  تجاـح  هب  هک  يزور  رد  تسا  ّتیم  دـهع  نیا 
: تسا هدمآ  میرم  ةروس  رد  یلاعت  كرابت و  يادخ  راتفگ  رد  انعم  نیا  قیدصت  : دومرف مالّسلا 

.تسا نامیپ  نامه  نیا  و.دشاب  هتفرگ  نامیپ  هدنشخب  يادخ  دزن  هک  یسک  رگم  ، ار تعافش  دنوش  یمن  کلام 

[ دنراذگ یم  تیم  هارمه  هک  يا  هتشون  ]

: دومرف مالّسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 

ّتیم اب  هک  يا  هتـشون  ۀخـسن  : هدومرف خیـش.تخومآ  نم  هب  لیئربج  ار  نآ  هک  ، هد شزومآ  دوخ  هعیـش  تیب و  لها  هب  زومایب و  ار  نآ 
: دیوگب نتشون  زا  شیپ  ، دوش یم  هدراذگ  هدیرج  دزن 

وا يارب  ، تسا هناگی  ، تسین ادـخ  زج  يدوبعم  هک  مهد  یم  یهاوگ  ، تسا یگـشیمه  شا  ینابرهم  رایـسب و  شتمحر  هک  ادـخ  ماـن  هب 
(، شنادناخ وا و  رب  ادخ  دورد  ،) تسوا لوسر  هدنب و  دّمحم  هک  مهد  یم  یهاوگ  ،و  دشاب یمن  کیرش 
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یمرب تساـهروگ  رد  هکره  ادـخ  ،و  تسین نآ  رد  یّکـش  تـسا و  یندـمآ  تماـیق.تسا  قـح  تماـیق  شتآ و  تـشهب و  هـک  نـیا  و 
رب هتشون  نیا  رد  ةدربمان  ناهاوگ  ، دنداد یهاوگ  ، تسا یگشیمه  شا  ینابرهم  رایسب و  شتمحر  هک  ادخ  مان  هب  : دسیونب هاگنآ.دزیگنا 

نانآ هب  ،و  تفرگ هاوگ  ار  ناـنآ  دوش  رکذ  صخـش  ماـن  نـالف  ياـج  هب  نـالف  نب  نـالف  ّلـج  ّزع و  يادـخ  هار  رد  ناـشردارب  هک  نیا 
دورد ) دّـمحم هکنیا  ،و  تسا کیرـش  یب  هناگی و  ، تسین ادـخ  زج  يدوبعم  : دـهد یم  یهاوگ  وا  هکنیا  رب  درک  رارقا  ناـشدزن  ،و  درپس

ادخ ّیلو  یلع  هک  نیا  ،و  دراد رارقا  ( ناشیا رب  دورد   ) نالوسر ایبنا و  ۀمه  هب  وا  هکنیا  ،و  تسوا لوسر  هدنب و  ( شنادناخ وا و  رب  ادـخ 
رفعج ،و  یلع نب  دّمحم  ،و  نیسحلا نب  یلع  ،و  نیسح [ سپس ، تسا ،] نسح نانآ  لوا  هک  دنیوا  ناماما  شدالوا  زا  همئا  ،و  تسوا ماما  و 

رب دورد  ) تّجح مئاـق  ،و  یلع نب  نسح  ،و  دّـمحم نب  یلع  ،و  یلع نـب  دّـمحم  ،و  یـسوم نـب  یلع  و  رفعج ، نـب  یـسوم  ،و  دّـمحم نـب 
و دزیگنا ، یمرب  دنروبق  رد  ار  هکره  ادـخ  ،و  تسین نآ  رد  یّکـش  ، تسا یندـمآ  تمایق  ،و  تسا قح  خزود  تشهب و  هکنیا  و  (، ناشیا

دورد ) ادخ لوسر  زا  سپ  ۀفیلخ  و  ادخ ، ّیلو  یلع  ،و  دروآ ار  قح  ، تسوا لوسر  هدنب و  (، شنادناخ وا و  رب  ادخ  دورد  ) دّـمحم هکنیا 
هکنیا ،و  دـناسر یم  ار  شراـگدرورپ  ناـمرف  هک  یلاـحرد  ، داد رارق  دوخ  نیـشناج  شتّما  رد  ار  وا  هک  تسا  ( شنادـناخ وا و  رب  ادـخ 
ناربهر ود  ،و  تیاده ياوشیپ  ود  ،و  وا ةداز  دنزرف  ود  ،و  ادخ لوسر  رسپ  ود  نیـسح  نسح و  شدنزرف  ود  ،و  ادخ لوسر  رتخد  همطاف 

، رفعج دّمحم و  یلع و  هکنیا  و.دنتمحر 
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رب تّجح  ،و  ادخ يوس  هب  ناگدـننک  توعد  ناربهر و  ناماما و  ( ناشیا رب  دورد  ) تّجح ،و  نسح یلع و  دّـمحم و  ،و  یلع یـسوم و  و 
دزن ار  تداهـش  نیا  ، هتـشون نیا  رد  نم  يارب  ، دـیا هدـش  هدرب  مان  هک  نالف  يا  نالف و  يا.ناـهاوگ  يا  : دـیوگب سپـس.دنیوا  ناگدـنب 

،و میراپـس یم  ادخ  هب  ار  وت  نالف  يا  : دنیوگب ناهاوگ  سپـس  دینک  تاقالم  رثوک  ضوح  رانک  نآ  هب  ارم  ات  ، دیرادب راوتـسا  ناتدوخ 
تاکرب تمحر و  مالـس و  میتسرف  یم  وت  هب  تسا و  هدرپس  ( شنادناخ وا و  رب  ادخ  دورد  ) ادـخ لوسر  دزن  يردارب  رارقا و  یهاوگ و 

ّتیم تسار  فرط  هدیرج  اب  ،و  دوش رهم  ّتیم  دوهـش و  رهم  هب  دیاب  ،و  دننک رهم  ار  نآ  ،و  دـنچیپ مه  هب  ار  هفیحـص  نآ  سپ  ار  ادـخ 
.دشابن وبشوخ  رطعم و  ،و  دوش هتشون  روفاک  اب  یبوچ  كون  اب  هفیحص  نیا  ،و  دوش هتشاذگ 

[ وا هب  جرف  تاملک  نیقلت  رضتحم و  بادآ  ]

سی و ةروس  هک  دـشاب  یـسک  وا  دزن  ،و  دـننک هلبق  هب  ور  ار  رـضتحم  ياهمدـق  نطاـب  ، دـسر یم  گرم  تلاـح  یتـقو  تسا  راوازـس  و 
وا نیقلت  ار  جرف  تاملک  ،و  دـیامن نیقلت  ناماما  کی  کـی  هب  رارقا  ،و  نیتداهـش نتفگ  هب  ار  وا  ،و  دـنک ادـخ  رکذ  ،و  دـناوخب تاـفاص 

: دنک

ياهنامـسآ راگدرورپ  ، ادـخ تسا  هّزنم  ، گرزب رترب  يادـخ  تسین  ادـخ  زج  يدوبعم  ، میرک راـبدرب  يادـخ  ، تسین ادـخ  زج  يدوبعم 
راگدرورپ ار  يادخ  شیاتـس  ،و  گرزب شرع  راگدرورپ  ،و  تساهنآ ریز  ،و  اهنآ نیب  اهنآ و  رد  هچنآ  ،و  هناگتفه ياهنیمز  ،و  هناگتفه

.شکاپ نادناخ  دّمحم و  رب  دورد  ،و  نایناهج

رب ار  شناهد  ،و  دنشکب ار  شیاهتسد  ،و  دنناباوخ ورف  ار  شنامشچ  تفر  ایند  زا  نوچ  ،و  دوشن رـضاح  ضیاح  بنج و  رـضتحم  دزن  و 
دننک وا  نفک  لیصحت  رد  عورش  ،و  دندنبب ار  شا  هناچ  ،و  دنشکب ار  شیاهقاس  ،و  دنراذگ مه 

[ تیم نفک  ]

: تسا هچراپ  هس  بجاو  نفک  و 

، دنروآ یم  نمی  زا  هک  تسیا  هماج  نآ  ،و  دوش هفاضا  هیّنمی  ةرج  اه  هچراپ  نیا  رب  تسا  ّبحتسم  ،و  يرساترس ،و  نهاریپ ، گنل
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رارق همامع  وا  يارب  تسا  ّبحتـسم  اهنیا  رب  هوالع  ،و  دنچیپب ار  ّتیم  ياهنار  نآ  اب  هک  ، دننک دایز  یمجنپ  هچراپ  ،و  رگید يا  هچراپ  ای 
نآ زا  رتمک  ،و  ثلث مهرد و  هدزیـس  نزو  هب  تسا  رتهب  دـننک و  هّیهت  دـشاب  هدیـسرن  نآ  هب  شتآ  هک  روفاـک  زا  يرادـقم  سپ  ، دـنهد
ره رب  ینعی  ، اهنفک مامت  رب  تسا  راوازس  و.دننک  هیهت  تسا  نکمم  هزادنا  ره  دشاب  راوشد  رگا  ،و  دشاب مهرد  کی  ّلقا  ،و  لاقثم راهچ 

: دنسیونب نآ  زا  هچراپ 

کی کی  هدـلو و  نم  هّمئالا  نینمؤملا و  ریما  اّیلع  ّنا  هّللا و  لوسر  ادّـمحم  ّنا  هل و  کیرـش  هدـحو ال  هّللا  ّالا  هلا  ـال  نا  دهـشی  نـالف 
.دهد همادا  هلمج  نیا  هب  ار  هتشون  سپس  دنک  رکذ  ار  ناماما 

.دوشن هتشون  یهایس  هب  ،و  دنسیونب تشگنا  هب  ای  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  تبرت  اب  ار  نیا  راربالا و  يدهلا  هّمئا  هتّمئا 

[ تیم لسغ  بادآ  تیفیک و  ]

لسغ دننام  شلـسغ  ّتیفیک  و.صلاخ  بآ  اب  موس  ، روفاک بآ  اب  مّود  ، ردس بآ  اب  لوا  لسغ  : دنهد لسغ  ، لسغ هس  هب  ار  ّتیم  دیاب  و 
وا رس  سپس  ، دیوش یم  هبترم  هس  نانشا  زا  یمک  اب  ار  وا  تروع  سپ  ، هبترم هس  ّتیم  ياهتـسد  نتـسش  هب  دنک  یم  ادتبا.تسا  تبانج 

ندب مامت  هب  ار  دوخ  تسد  تروص و  نیمه  هب  ار  پچ  بناج  دعب  تسار و  بناج  سپـس  ، دهد یم  لسغ  ردـس  فک  اب  هبترم  هس  ار 
نیمه هب  سپـس  ، دورب اهنآ  زا  ردس  رثا  ات  دیوشب  ار  اهفرظ  سپـس  ، دشاب ردـس  بآ  اب  لوا  ياهنتـسش  نیا  همه  دـیاب  ،و  دـشک یم  ّتیم 

وا تسار  بناج  رب  يوضع  ره  نداد  لسغ  لاح  رد  هدـنهد  لسغ  ،و  دـهد لـسغ  صلاـخ  بآ  اـب  ار  وا  هاـگنآ  روفاـک  بآ  اـب  بیترت 
ای لاح  نیا  رد  هدنهد  لسغ  رب  ،و  دنک کشخ  يزیمت  ۀماج  اب  ار  ّتیم  ندـب  ، دوش غراف  نداد  لسغ  زا  نوچ  ، اوفع اوفع  : وگب دتـسیاب و 

.ّتیم ياهلسغ  زا  شیپ  ، وضو تسا  ّبحتسم  و.تسا  بجاو  ّتیم  لسغ  نآ  زا  دعب 

نآ رب  ،و  دراذگب نآ  يور  هبنپ  يرادقم  ،و  دیامن نهپ  ،و  دنک رـضاح  دـشاب  چـیپ  نار  هک  ار  یمجنپ  ۀـچراپ  ،و  دـنک نفک  ار  وا  سپس 
مکحم ددنبب و  وا  ياهنار  رب  ار  هچراپ  نآ  سپـس  ، دراذگب هبنپ  وا  ربد  خاروس  رب  ،و  دراذگ ّتیم  ربد  لبق و  رب  ،و  دـشاپب هریرز  يردـق 

اهنیا همه  يور  ،و  دناشوپب وا  رب  ار  شنهاریپ  ،و  ددنبب دسرب  اجک  ره  ات  شفان  زا  ار  شگنل  سپس  ،و  ددنبب
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تخرد ای  ، امرخ بوچ  زا  هدـیرج  ود  وا  اب  دراذـگب  ،و  دـشاب نآ  نیزگیاج  هک  يزیچ  اـی  ، هربح نآ  يـالاب  ،و  دـهد رارق  ار  يرـساترس 
نآ زا  ، ندب هب  هدیبسچ  ، تسار بناج  رد  ار  ود  نآ  زا  یکی  [، دعاس ] عارذ ناوختـسا  ةزادنا  هب  شلوط  ،و  دشاب هزاتورت  دیاب  و  يرگید ،
هک ، ّتیم هدجـس  عضاوم  رب  ار  روفاک  يرـساترس و  نهاریپ و  نیب  ام  پچ  بناج  رد  ار  يرگید  ،و  تسا گنل  نتـسب  عضوم  هک  یلّحم 

رارق وا  هنیـس  رب  دمآ  هفاضا  يزیچ  روفاک  زا  رگا  و.دراذـگب  دـشاب  یم  اهاپ  ناتـشگنا  فارطا  ،و  اهوناز رـس  ،و  اهتـسد نطاب  یناشیپ و 
نوچ.دنیاشگب ار  نفک  هرگ  تقو  نآ  ، دنراپـس كاخ  هب  ار  وا  ات  ، ددنبب شیاهاپ  رـس و  بناج  زا  ار  وا  ،و  دنچیپب وا  رب  ار  اهنفک  و.دهد 

دنناوخب زامن  وا  رب  ،و  دنربب یلّصم  بناج  هب  ، هداد رارق  توبات  رب  ار  وا  دندش ، غراف  نفک  راک  زا 

[ تیم زامن  ]

: هدومرف تسا  نیا  شا  هصالخ  هک  ار  هچنآ  داعملا  داز  یسلجم و  ۀمّالع 

یم طقاس  نارگید  زا  ، دـناوخب نانآ  زا  رفن  کی  رگا  ،و  تسا بجاو  دـنوش  یـصخش  توف  هب  هاـگآ  هک  ناناملـسم  ۀـمه  رب  زاـمن  نیا 
رب هک  تسا  نآ  يوقا  رهشا  ،و  تسا بجاو  املع  نیب  رد  فالخ  نودب  دشاب  غلاب  هک  يرشع  ینثا  هعیـش  ةدرم  رب  زامن  ندناوخ  و.دوش 

ار ههام  شـش  زا  رتمک  و.درک  افتکا  ناوت  یم  تبرق  دصق  هب  ارهاظ  ،و  تسا بجاو  زامن  ندـناوخ  هدـش  مامت  شلاس  شـش  هک  یلفط 
زامن هب  مدرم  نیرتراوازس  و.تسا  ندناوخن  زامن  طوحا  ،و  تعدب یـضعب  دنا و  هتـسناد  ّبحتـسم  یـضعب  دشاب  هدش  ّدلوتم  هدنز  رگا 

هب هزاـنج  رـس  ،و  دتـسیاب هلبق  هب  ور  رازگزاـمن  تسا  بجاو  ،و  تسا یلوا  دوـخ  رـسمه  هب  رهوـش  ،و  تسوا ثراو  روهـشم  رباـنب  ّتیم 
بنج و ،و  تسین طرـش  ثدـح  زا  تراـهط  زاـمن  نیا  رد  ،و  دنـشاب هدـناباوخ  تشپ  هب  ار  ّتیم  هک  یلاـحرد  ، دـشاب وا  تـسار  بناـج 

تقو ای  ، دشاب هتـشاد  یعنام  ای  ، دشابن بآ  رگا  ،و  دشاب وضو  اب  تسا  ّبحتـسم  ،و  دـنناوخب ار  زامن  نیا  دـنناوت  یم  وضو  یب  ،و  ضئاح
ّبحتسم روهشم  ربانب  تسا و  ّبحتسم  ممیت  زین  رذع  نودب  هک  تسا  ثیداحا  یضعب  رهاظ  و.دیامن  ممیت  تسا  ّبحتـسم  ، دشاب گنت 

تسا بجاو  و.دنک  نوریب  اپ  زا  ار  شفک  تسا  ّبحتسم  ،و  دتسیاب نز  هنیـس  يوربور  ،و  ّتیم درم  ندب  نایم  ربارب  تعامج  ماما  تسا 
زا سپ  هک  تسا  نآ  روهشم  ،و  دنربب الاب  شوگ  ربارب  ات  ار  اهتسد  ریبکت  ره  رد  ، تسا ّبحتسم  ،و  دنیوگب ریبکت  جنپ  و.دننک  زامن  ّتین 

: دیوگب لوا  ریبکت 

موس ریبکت  زا  دعب  دّمحم و  لآ  دّمحم و  یلع  ّلص  دیوگب : مود  ریبکت  زا  سپ  هّللا و  لوسر  ادّمحم  ّنا  دهشا  هّللا و  ّالا  هلا  نا ال  دهشا 
: دیوگب مراهچ  ریبکت  زا  دعب  تانمؤملا و  نینمؤملل و  رفغا  ّمهّللا  : دیوگب

رتهب ، روهشم رظن  ربانب  و.تسا  يزجم  مامت و  زامن  تروص  نیا  هب  ، دنیوگب ار  مجنپ  ریبکت  ّتیملا و  اذهل  رفغا  ّمهّللا 
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و.تسا کیرـش  یب  هناـگی و  ، تسین ادـخ  زج  يدوبعم  هک  مهد  یم  یهاوگ  و.تسا  رتگرزب  ادـخ  : دـیوگب تین  زا  سپ  هک  تسا  نآ 
.هداتسرف تمایق  شیپاشیپ  هدنهد  میب  هدنهد و  هدژم  ، قح هب  ار  وا  هک  ، تسوا هداتسرف  هدنب و  دّمحم  هک  مهد  یم  یهاوگ 

دّمحم ،و  هد تکرب  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  ،و  تسرف دورد  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  ایادخ.تسا  رت  كرزب  ادخ  : دـیوگب سپس 
وت هک  یتـسرد  هب  ، يدوـمن میهاربا  نادـناخ  میهاربا و  رب  هک  یتـمحر  تکرب و  دورد و  رترب  دـننامه  ، نک محر  ار  دّـمحم  نادـناخ  و 

.تسا رت  كرزب  ادخ  دیوگب  سپس  تسرف  دورد  ناگداتسرف  ناربمایپ و  ۀمه  رب  ،و  يراوگرزب هدوتس و 

یم دورف  وا  دزن  هک  یتـسه  یـسک  نیرتـهب  وـت  ،و  هدـمآ دورف  وـت  دزن  تسوـت  زینک  دـنزرف  ،و  وـت هدـنب  دـنزرف  ،و  وـت هدـنب  نیا  ایادـخ 
رب ،و  هد شرارق  هاـگیاج  نیرتـالاب  رد  دوـخ  دزن  ،و  زرماـیب ار  وا  ،و  رذـگرد اـم  زا  وـت  ،و  مـیناد یمن  یبوـخ  زج  وا  زا  اـم  ایادـخ  ، دـنیآ

غراف تسا و  رت  گرزب  ادخ  دیوگب  سپـس  نانابرهم  نیرت  نابرهم  يا  تا  ینابرهم  هب  شاب  وا  نیـشناج  ناگدـنز  نایم  رد  شنادـناخ 
نیرتهب وت  ،و  هدـمآ دورف  وت  رب  تسوت ، زینک  رتخد  ،و  وت ةدـنب  رتخد  وت و  زینک  نیا  ایادـخ  : دـیوگ یم  دـشاب  نز  ّتیم  رگا  ،و  دوش یم 

ایادخ ، يرتاناد وا  هب  ام  زا  وت  ،و  میرادن ربخ  یبوخ  زج  وا  زا  ام  ایادخ  ، دنیآ یم  دورف  وا  رب  هک  یتسه  یسک 
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هد شرارق  اه  هاگیاج  نیرتالاب  رد  دوخ  دزن  ،و  زرمایب ار  وا  ،و  رذگرد وا  زا  تسا  راکدب  رگا  ،و  ازفیب شا  یکین  رب  تسا  راکوکین  رگا 
فعـضتسم ّتیم  رگا  و.نانابرهم  نیرت  نابرهم  يا  نک ، محر  وا  هب  تینابرهم  هب  ،و  شاب وا  نیـشناج  ناگدنز  نایم  رد  شنادناخ  رب  و 

هیوبال و هلعجا  ّمهّللا  : دیوگب دشاب  غلابان  لفط  ّتیم  رگا  و.میحجلا  باذع  مهق  کلیبس و  اوعّبتا  اوبات و  نیذّلل  رفغا  مهّللا  : دیوگب دشاب 
یتیاور رد  ،و  دنرادرب ار  هزانج  ات  زامنـشیپ  صوصخ  هب  ، دنتـسیاب دوخ  ياج  رب  نارازگزامن  تسا  ّبحتـسم  و.ارجا  اطرف و  افلـس و  انل 

هیلع قداص  ترـضح  زا.راّنلا  باذع  انق  هنـسح و  هرخالا  یف  هنـسح و  اینّدلا  یف  انتا  اّنبر  : دیوگب زامن  زا  ندش  غراف  زا  سپ  : هدش دراو 
رافغتـسا شیارب  ،و  دـنناوخب زاـمن  وا  رب  ،و  دـنوش رـضاح  وا  ةزاـنج  رب  اـت  ، دـنهد ربخ  وا  ندرم  زا  ار  نمؤم  ناردارب  : هدـش لـقن  مالّـسلا 

یم ربق  رد  ار  نمؤم  نوچ  : هدـش لـقن  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  نسح  ثیدـح  رد.دـنربب  باوث  ناـنآ  ۀـمه  ّتیم و  هک  ، دـننک
شزرمآ میداد  وت  ةزانج  ناگدننک  عییـشت  هب  هک  ییاطع  لوا  ،و  تسا تشهب  میداد  وت  هب  هک  ییاطع  لوا  : دننک یم  ادن  ار  وا  ، دنراذگ

ةزانج هارمه  ار  سکره  هک  تسا  نآ  دنهد  یم  نمؤم  هب  ربق  رد  هک  يا  هفحت  لوا  : دومرف يرگید  ثیدـح  رد  و.تسا  ناشیا  ناهانگ 
داتفه تمایق  رد  یلاعت  قح  ، دننک نفد  ار  وا  ات  ، دنک یهارمه  ار  ینمؤم  ةزانج  هکره  : دومرف يرگید  ثیدح  رد  و.دنزرمآ  یم  هدوب  وا 
هزانج فرط  کی  هکره  : دومرف و.دیامن  رافغتـسا  باسح  هاگیاج  ات  ربق  زا  شیارب  ،و  دننک یهارمه  ار  وا  هک  ، درامگ یم  وا  رب  هتـشرف 

دوش یم  جراخ  شناهانگ  زا  فرط  راهچ  رگا  دوش و  یم  هدیزرمآ  شا  هریبک  هانگ  چنپ  تسیب و  ، دریگب ار 

[ هزانج عییشت  ]

پچ بناج  هک  ار  ّتیم  تسار  تسد  لوا  تسا  رتهب  ، دـنک یم  هزانج  عییـشت  هک  یـسک  يارب  ،و  دـنرادرب رفن  راهچ  ار  هزاـنج  دـیاب  و 
ياپ ،و  دورب هزانج  تشپ  زا  هاگنآ  ، درادرب تسار  شود  هب  زاب  ار  ّتیم  تسار  ياـپ  سپـس  ، درادرب دوخ  تسار  شود  هب  تسا  هزاـنج 

پچ تسد  سپس  ، درادرب پچ  شود  هب  ار  ّتیم  پچ 
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هزانج شیپ  زا  ، دریگب ار  توبات  هشوگ  راهچ  دـهاوخب  رگید  راب  رگا  ،و  درادرب پچ  شود  هب  تسا  هزاـنج  تسار  بناـج  هک  ار  ّتیم 
تـسار تسد  هب  ادتبا  لوا  ، دـنا هتفگ  سکع  رب  املع  رثکا  و.دـنک  لمع  شور  نامه  زاب  ،و  ددرگزاب هزانج  تشپ  بناج  زا  هکلب  ، دورن

ود ره  رگا  ،و  تسا رتهب  لوا  تروص  ربتعم  ثیداحا  قفاوم  ،و  پچ تسد  هب  سپـس  ، پچ ياپ  هب  هاگنآ  ، تسار ياپ  هب  سپـس  ، هزاـنج
ثیداحا رثکا  رهاظ  ،و  هزانج شیپ  هن  دور  هار  اهولهپ  ای  ، هزانج لابند  هک  تسا  نآ  لـضفا  ،و  دـشاب یم  رتهب  دـندروآ  اـجب  ار  تروص 

بوخ تسا  تیب  لـها  بهذـم  فـالخ  هکنآ  ةزاـنج  رد  ،و  تسا بوخ  نتفر  هار  نآ  يوـلج  ، دـشاب نمؤـم  ةزاـنج  رگا  هک  تسا  نآ 
.تسا هورکم  هزانج  لابند  نتفر  هراوس  ،و  دننک یم  لابقتسا  باذع  هب  ار  وا  هکئالم  اریز  ، تسین

ادخ و هچنآ  تسا  نیا  ، تسا رتگرزب  ادخ  : دناوخب ار  اعد  نیا  دنیبب  هزانج  هکره  : هدش لقن  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  زا 
هب دراد  تّزع  هک  ار  يادخ  شیاتـس  ، ازفیب ار  ام  میلـست  نامیا و  ایادخ  ، دنتفگ تسار  شلوسر  ادـخ و  ،و  دـنداد هدـعو  ام  هب  شلوسر 

ترـضح زا  و.دنک  هیرگ  وا  هب و  مّحرت  يارب  هکنآ  رگم  دنامن  نامـسآ  رد  یکلم  چیه  ار  شناگدنب  ، گرم هب  درک  روهقم  ،و  شتردق
دورد دمحم  لآ  دمحم و  رب  ادنوادخ  ادخ  هب  ادخ و  مان  هب  : دناوخب ار  اعد  نیا  ، هزانج نتشادرب  لاح  رد  : هدش لقن  مالّسلا  هیلع  قداص 

شیاتس : تفگ یم  دید  یم  ار  يا  هزانج  هاگره  مالّسلا  هیلع  داجس  ترضح  هک  هدش  لقن  و.زرمایب  ار  نامیااب  نانز  نادرم و  تسرف و 
دادن رارق  ناگدش  كاله  هورگ  زا  ارم  هک  ار  ییادخ 

رب نتفگ  لطاب  فرح  نیدنخ و  و.تسا  هورکم  ندرب  دنت  رایـسب  ار  هزانج  : دنا هتفگ  یخرب  ،و  تسین ّتنـس  هزانج  عییـشت  نانز  يارب  و 
لقن مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  زا  : هدوـمرف یـسلجم  همـالع  ، تـسا هورکم  دوـش  یم  رـضاح  هزاـنج  رب  هـک  سک  نآ 

یهارمه رگا  و.دوش  هدـیزرمآ  شا  هتـشذگ  ناهانگ  ،و  دـنناوخب زامن  وا  رب  کلم  رازه  داتفه  ، دـناوخب زامن  يا  هزاـنج  رب  هکره  : هدـش
ثیدح رد  و.تسا  دحا  هوک  دننامه  طاریق  هک  ، دنهدب وا  هب  باوث  زا  یطاریق  ، درادرب هک  یمدـق  ره  يازا  هب  ، دـننک نفد  ار  وا  ات  دـنک 

يا هزانج  رب  ینمؤم  ره  : دومرف يرگید 
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دشاب ردام  ردپ و  ّقاع  ای  قفانم  هکنآ  رگم  ، دوش یم  بجاو  وا  رب  تشهب  ، دنک زامن 

[ تیم قح  رد  رفن  لهچ  تداهش  ]

: دنیوگب دنوش و  رضاح  وا  ةزانج  رب  نانمؤم  زا  رفن  لهچ  و.دریمب  ینمؤم  نوچ  : هدش لقن  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  دنس  هب  و 

ار یناهانگ  نآ  ،و  متفریذپ ار  امش  یهاوگ  نم  : دیامرف یلاعت  قح  دنیوگب  ار  نیا  نوچ  اّنم  هب  ملعا  تنا  ،و  اریخ ّالا  هنم  ملعن  ّانا ال  مهّللا 
: هدش لقن  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  يرگید  ربتعم  ثیدح  رد.مدیزرمآ  یناد  یمن  امش  مناد و  یم  نم  هک 

، دنیوگ یم  کین  رگا  ، دنیوگ یم  وا  قح  رد  مدرم  هک  تسا  يزیچ  ، دنـسیون یم  شگرم  زا  سپ  نمؤم  ۀمان  ناونع  رد  هک  يزیچ  لوا 
.دنسیون یم  دب  دنیوگ  یم  دب  رگا  ،و  دنسیون یم  کین 

[ تیم نفد  هزانج و  لمح  بادآ  ]

ّتیم تسار  بتک  بناج  ، دریگب شود  هب  ینعی  تسا ، ّبحتـسم  هزانج  عیبرت  : هدومرف دّجهتملا  حابـصم  رد  یـسوط  خیـش  : دـیوگ ریقف 
صاح ، ار شپچ  فتک  نآ  زا  دـعب  ،و  ار وا  پچ  ياپ  نآ  زا  سپ  ، ار وا  تسار  ياپ  دراذـگب  شود  هب  ، اپ بناج  هب  دـیایب  نآ  زا  سپ  ، ار

نوچ.ایسآ گنس  دننام  نتشگ  ینعی  ، دننک « یحر رود   » هب ریبعت  نآ  زا  هک  ، دریگب شود  رب  بیترت  نیا  هب  ار  هزانج  ۀشوگ  راهچ  هکنیا 
نز ةزانج  رگا  ،و  دـنروایب ربق  بل  اـت  هبترم  هس  ار  وا  ،و  دـنراذگب ربق  ياـهاپ  فرط  هب  ار  وا  تسا  درم  رگا  ، دـندروآ ربق  دزن  ار  هزاـنج 
ربق دراو  دنک و  رما  ار  وا  ّیلو  هک  یسک  ای  ، دوش ربق  لخاد  ّتیم  ّیلو  سپ  ، دنراذگب تسا  هلبق  بناج  هک  ربق  يولج  فرط  ار  وا  ، تسا

: دیوگب دوش  یم  دراو  نوچ  ،و  تسا ربق  رد  نآ  هک  ، ربق ياپ  فرط  زا  دوش 

.راّنلا رفح  نم  هرفح  اهلعجت  ،و ال  هّنجلا ضایر  نم  هضور  اهلعجا  ّمهّللا 

رـس بناج  زا  ار  وا  دریگب و  ار  ّتیم  سپ  ، هداشگ ياهدـنب  اب  ، دـشاب هنهرباپ  هنهرب و  رـس  هدـش  ربق  دراو  هک  یـصخش  تسا  راوازـس  و 
هب قیدصت  ،و  وت هب  نامیا  ، ایادخ ، ادـخ لوسر  نییآ  رب  ،و  ادـخ هار  رد  ،و  ادـخ هب  ،و  ادـخ مان  هب  : دـیوگب لاح  نآ  رد  ،و  دـنک ربق  لخاد 

میلـست ناـمیا و  اـم  هب  ایادـخ  ، دـنا هتفگ  تسار  شلوـسر  ادـخ و  ، هداد هدـعو  اـم  هب  شا  هداتـسرف  ادـخ و  هـچنآ  تـسا  نـیا  ، تـنآرق
وا تروص  ،و  دناباوخب تسار  بناج  هب  ار  ّتیم  هاگنآ.ازفیب 
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تـسا ّبحتـسم  ،و  دراذـگب كاخ  يور  ار  ّتیم  تروص  ،و  دـیاشگب ار  وا  نفک  دـنب  اپ  رـس و  بناج  زا  ،و  دـهد رارق  هلبق  فرط  هب  ار 
هب ،و  سرب شا  ییاهنت  هب  ایادخ  : دیوگب دنیچب و  ار  دمحل  سپـس  ، دنراذگب مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  تبرت  زا  يرادقم  وا  هارمه 

زاـین یب  وت  ریغ  تمحر  زا  نآ  ۀطـساو  هب  هک  یتـمحر  ، هد شمارآ  وا  هب  تتمحر  زا  ،و  نک محر  شا  یبـیرغ  هب  ،و  هد سنا  شتـشحو 
.نک شروشحم  داهن  كاپ  ۀمئا  زا  هدومن  یم  یتسود  وا  اب  هکره  اب  ،و  ددرگ

هک تروص  نیا  هب  ، دوش نیقلت  همئا  ءامـسا  نیتداهـش و  هب  دحل  ندیچ  زا  شیپ  ، دش هتـشاذگ  ربق  رد  هک  یتقو  ّتیم  تسا  ّبحتـسم  و 
: دیوگ یم  هدننک  نیقلت 

: دیوگ یم  ،و  دنک یم  رکذ  ار  وا  ردپ  ّتیم و  مان  هملک  ود  نیا  ياج  هب  نالف و  نب  نالف  ای 

،و تسا کیرـش  یب  هناگی و  ، تسین ادـخ  زج  يدوبعم  هکنیا  رب  یهاوگ  : روآ دای  يدـش  جراخ  اـیند  ۀـناخ  زا  نآ  رب  هک  ار  یناـمپ  نآ 
دناوت ناماما  دنک  رکذ  رخآ  ات  ار  ناماما  کی  کی  نیـسح  نسح و  نانمؤم و  ریما  یلع  هکنیا  ،و  تسوا ةداتـسرف  هدنب و  دّمحم  هکنیا 
تـشپ اب  ، دنا هدش  رـضاح  هک  یناسک  تسا  ّبحتـسم  ،و  دزیرب وا  رب  كاخ  دش  غراف  دـحل  ندـیچ  زا  یتقو  دـنناکین  تیادـه و  ناماما 

: دنیوگب لاح  نآ  رد  ،و  دنزیرب كاخ  دوخ  ياهتسد 

ایادخ.دنتفگ تسار  شلوسر  ادخ و  ،و  دنداد هدعو  ام  هب  شلوسر  ادخ و  هچنآ  تسا  نیا  ، میدرگ یمزاب  وا  يوس  هب  ،و  مییادخ زا  ام 
راهچ ةزادنا  هب  ،و  دنک رپ  ار  ربق  دعب  ، دیآ نوریب  ّتیم  ياپ  فرط  زا  دنک  هدارا  ار  ربق  زا  ندمآ  نوریب  نوچ.ازفیب  ار  ام  میلـست  نامیا و 

ربق فرط  راهچ  رد  ار  بآ  رـس و  بناج  زا  بآ  نتخیر  رد  دنک  ادـتبا  ،و  دزیرن ربق  كاخ  زا  ریغ  ربق  رد  ،و  دـنک دـنلب  نیمز  زا  شگنا 
ار ربـق  هـک  یتـقو  سپ  ، دزیرب ربــق  طــسو  هدــمآ  هفاــضا  بآ  زا  يزیچ  رگا  ، هدرک عورــش  هـک  ییاــجنآ  ددرگزاــب  اــت  ، دــهد رود 

ّتیم يارب  دربب و  ورف  ربق  كاخ  رد  دیاشگب و  ار  دوخ  ناتـشگنا  ،و  دراذگب ربق  رب  ار  دوخ  تسد  دـهاوخ  یم  هک  یـسکره  ، دـیناشوپ
: دیوگب دنک و  اعد 
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شمارآ وا  هب  تتمحر  زا  ،و  سرب شا  ییاـهنت  هب  ،و  اـمن مارآ  ار  شـساره  ،و  نک محر  شتبرغ  هب  ،و  شخب سنا  ار  شتـشحو  ایادـخ 
ربق رانک  زا  مدرم  نوچ.نک  روشحم  هدرک  یم  یتسود  وا  اب  هک  ره  اب  ار  وا  ،و  ددرگ زاـین  یب  وت  ریغ  تمحر  زا  نآ  هب  هک  یتمحر  ، هد

يادص هب  دشابن  هیقت  ماقم  رگا  ،و  دنک ینابرهم  وا  هب  ،و  دزادنا ریخأت  هب  ار  شنتـشگرب  تسا  رتراوازـس  ّتیم  هب  هک  یـسک  ، دنتـشگزاب
ّیلع کتلبق و  هبعکلا  کباتک و  نارقلا  کّیبن و  دّـمحم  ّکبر و  هّللا  دـیوگب  ار  شردـپ  ّتیم و  مسا  نـالف  نب  نـالف  اـی  : دـیوگب دـنلب 

.راربالا يدهلا  هّمئا  کتّمئا  دربب  مان  کی  کی  ار  همئا  نیسحلا  نسحلا و  کماما و 

[ تیم نیقلت  ]

و.دنراذگ یم  ربق  رد  ار  وا  هک  ینامز  یکی  : تسا ّبحتـسم  نیقلت  ندـناوخ  ّتیم  يارب  اج  ود  رد  راضتحا  نامز  زا  ریغ  : دـیوگ فلؤم 
رگید و.دننک  نیقلت  دنهد و  تکرح  ار  يو  ،و  دـنریگب ار  وا  پچ  شود  پچ  تسد  اب  ،و  تسار شود  تسار  تسد  اب  تسا  نآ  رتهب 
ّتیم رـس  دزن  وا  ناـشیوخ  نیرت  کـیدزن  ّتیم  ّیلو  تـسا  ّبحتـسم  ، دـنتفر مدرم  هـکنآ  زا  سپ  ، دـندش غراـف  وا  نـفد  زا  هـک  یناـمز 
رگا ،و  دربب ربق  کیدزن  ار  ناـهد  ،و  دراذـگ ربق  يور  ار  شتـسد  فک  ود  تسا  بوخ  ،و  دـنک نیقلت  وا  هب  دـنلب  يادـص  هب  ،و  دنیـشنب

میورب اـیب  : دـیوگ ریکن  هب  رکنم  دـننک  نیقلت  هنوگ  نیا  ار  ّتیم  نوچ  : هدـش دراو  راـبخا  رد  و.تسا  بوخ  دـنک  بیاـن  مه  ار  يرگید 
رگا : هدومرف هّللا  همحر  یسلجم  ۀمّالع.دننک  یمن  لاس  رگید  دندرگ و  یم  زاب  سپ  ، تسین ندیـسرپ  هب  جایتحا  دندرک  شتّجح  نیقلت 

: تسا رت  عماج  دیوگب  تروص  نیا  هب  هدننک  نیقلت 

رب یهاوگ  زا  ، یـشاب یم  يدش  ادـج  نآ  هیاپ  رب  ام  زا  هک  ینامیپ  نآ  رب  ایآ  : دـیوگب ار  شردـپ  وا و  مان  نالف  نب  نالف  يا  مهفب  ، ونـشب
،و تسوا ةداتـسرف  ةدـنب و  ( شنادـناخ وا و  رب  ادـخ  دورد  ) دّـمحم هکنیا  ،و  تسا کیرـش  یب  هناگی و  ، تسین ادـخ  زج  يدوبعم  هکنیا 

تسا نانمؤم  ریما  ّیلع  هکنیا  ،و  تسا نالوسر  متاخ  ناربمایپ و  رورس 
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نب دّمحم  ،و  نیـسحلا نب  یلع  و  نیـسح ، نسح و  هکنیا  ،و  هدرک بجاو  نایناهج  رب  ار  شتعاطا  ادـخ  هک  یماما  ،و  نانیـشناج ياقآ  و 
تجح مئاق  ،و  یلع نب  نسح  ،و  دّـمحم نب  یلع  ،و  یلع نب  دّـمحم  یـسوم و  نب  یلع  ،و  رفعج نب  بسوم  ،و  دّـمحم نب  رفعج  ،و  یلع

.دنناکین تیاده و  ناماما  تناماما  ،و  دنناگدیرفآ ۀمه  رب  ادخ  ياهتّجح  ،و  نانمؤم ناماما  ناشیا ) رب  ادخ  ياهدورد  ) يدهم

تربمایپ و تراگدرورپ و  زا  ، دـنیآ وت  دزن  یلاعت  كرابت و  يادـخ  ةداتـسرف  ود  ،و  بّرقم ۀتـشرف  ود  هک  یماگنه  ، نـالف نب  نـالف  يا 
دورد ) دّـمحم مراگدرورپ و  هلالج  ّلج  ادـخ  : وگب اهنآ  باوج  رد  ،و  سرتن دـننک  لاؤس  وت  زا  تناـماما  تا و  هلبق  تباـتک و  تنید و 

یلع نب  نسح  ،و  مماما بلاط  یبا  نب  یلع  نانمؤم  ریما  ما و  هلبق  هبعک  مباتک و  نآرق  منید و  مالـسا  مربمایپ و  ( شنادناخ وا و  رب  ادخ 
رفعج ،و  مماما ناربمایپ  شناد  ةدننفاکش  دّمحم  ،و  مماما نیدباعلا  نیز  یلع  ،و  مماما البرک  رد  دیهش  یلع  نب  نیـسح  ،و  مماما یبتجم 
تّجح ،و  مماما يرگـسع  نسح  ،و  مماما يداه  یلع  ،و  مماما داوج  دمحم  ،و  مماما اضرلا  ّیلع  ،و  مماما مظاک  یـسوم  ،و  مماما قداص 

نانآ اب.دنتـسه  نم  ناعیفـش  مناورـشیپ و  منایاقآ و  نم و  ناماما  داب  نانآ  یگمه  رب  ادخ  ياهدورد  هک  نانیا.دنـشاب  یم  مماما  رظتنم 
ترخآ ایند و  رد  ناشنانمشد  زا  منک و  یم  یتسود 
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وا و رب  ادخ  دورد  ) دّمحم ،و  تسا يراگدرورپ  وکین  یلاعت  كرابت و  يادخ  هک  یتسرد  هب  نالف  يا  نادـب  سپـس  ، میوج یم  يرازیب 
ار هـچنآ  ،و  دنتــسه یناـماما  وـکین  ماـما  هدزاـی  شنادـنزرف  ،و  بلاـط یبا  نـب  یلع  ناـنمؤم  ریما  ،و  تـسا یلوـسر  وـکین  ( شنادــناخ

رـشن ثعب و  ،و  تسا قح  ربـق  رد  رکنم  ریکن و  لاؤس  ،و  تسا قـح  گرم  ،و  تسا قـح  هدروآ  ( شنادـناخ وا و  رب  ادـخ  دورد  ) دّـمحم
،و تسین نآ  رد  یّکـش  ، تسا یندـمآ  تمایق  ،و  تسا قح  خزود  تشهب و  ،و  تسا قح  لامعا  ۀـمان  ینکارپ  نازیم و  طارـص و  ،و  قح

يرآ : دـیوگ یم  باوـج  رد  تـّیم  : هدـمآ ثیدـح  رد  ؟ يدـیمهف اـیآ  نـالف  يا  : دــیوگب هاـگنآ.دزیگنارب  اـهروگ  رد  ار  هـکره  ادــخ 
زا یهاگرارق  رد  شئایلوا  وت و  نیب  ، دـنک تتیادـه  راوتـسا  هار  هب  ، درادـب تمدـق  تباث  ، تباث راتفگ  رب  ادـخ  : دـیوگب سپـس  ، مدـیمهف

بناج زا  ،و  ربب الاب  تیوس  هب  ار  شناور  ،و  راذگ یلاخ  شیولهپ  ود  زا  ار  نیمز  ایادخ  دـیوگب : سپـس.دنک  رارقرب  ییانـشآ  شتمحر 
رذگرد شخبب و  ایادخ  امرف ، وا  نیقلت  ار  تّجح  دوخ 

[ هلاسر نیا  همتاخ  ]

نیا هب  هک  یناسک  همه  هایـسور و  نیا  لاح  لماش  یهلا  وفع  هک  مراد  قثاو  ياجر  ،و  مداد نایاپ  « وفع » ۀفیرـش ۀـملک  هب  ار  هلاـسر  نیا 
هدوب يرمق  جـنپ  لهچ و  دصیـس و  رازه و  لاس  ، مرحم مهدزون  ، هعمج زور  رخآ  رد  باتک  نیا  ناـیاپ  و.دوش  دـننک  یم  لـمع  هلاـسر 

یسوم نب  ّیلع  نسحلا  یبا  ، ام مولظم  بیرغ و  يالوم  ، مومسم ماما  راوج  رد  ، تسا

ص:1115

 ( ناسآ شراگن  نانجلا (  حیتافم  دیدج  www.Ghaemiyeh.comبختنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1215زکرم  هحفص 1210 

http://www.ghaemiyeh.com


دّـمحم و رب  ادـخ  دورد  ،و[ ماجنا زاغآ و  رد  ار  يادـخ  شیاتـس  و  (، هدـنیاپ ةدـنز  يادـخ  يوس  زا  مالـس  شناردـپ  وا و  رب  هک  ) اضرلا
[ داب شنادناخ 

تشاگن دنک  وفع  ار  ود  ره  ادخ  هک  یمق  اضر  دّمحم  دنزرف  سابع  ار  نآ 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11
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 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 

زکرم www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1215زکرم  هحفص 1214 

http://www.ghaemiyeh.com


http://www.ghaemiyeh.com

